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Podpis i pieczęć

KOD CPV
71200000-0
71300000-1
71400000-2
71500000-3
71220000-6
71240000-2
71250000-5
71350000-6
71510000-6
71520000-9
71530000-2
71540000-5
45111300-1
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45112700-2
45112710-5
45 00000-7
45 100000-8
451112 00-0
45 200000-9

45 212212-5
45 300000-0
45000000-0
45300000-0
45310000-3
45 231300-8
45 231000-5
45 23 24 51-8
45 23 31 61-5
45 33 20 00-3
45111213-4
45111220-6
45330000-9
45331100-7
45331200-8

NAZWA GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT
Usługi architektoniczne i podobne
Usługi inżynieryjne
Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu
Usługi związane z budownictwem
Usługi projektowania architektonicznego
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
Usługi badania terenu
Usługi nadzoru budowlanego
Doradcze usługi budowlane
Usługi zarządzania budową
Roboty rozbiórkowe
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
Roboty w zakresie kształtowania terenu
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej
Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
Roboty budowlane w zakresie instalacji
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty odwadniające i nawierzchniowe
Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Hydraulika i roboty sanitarne
Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CZĘŚĆ OPISOWA
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
4.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych
Istniejący stan zagospodarowania działki
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Projektowane zagospodarowanie
Tereny utwardzone
Trawniki
Mała architektura
Przebudowa, rozbudowa i remont budynku pływalni

4.1 Wymiana pokrycia dachów, docieplenie stropodachów i stropu nad niecką basenową, remont
kominów, wymiana instalacji odgromowej, wymiana orynnowania i obróbek blacharskich dachu i
attyk, wymiana podbitki.
4.2
Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku oraz ścian fundamentowych, remont
wszystkich schodów zewnętrznych z wymianą ich okładzin.
4.3 Prace konstrukcyjne związane z rozbudową i przebudową budynku pływalni, wzmocnienia
fundamentów, budowa fragmentów ścian pod konstrukcję stalową, wzmocnienia konstrukcyjne
pod budowę jacuzzi, wzmocnienia pod nową konstrukcję schodów zjeżdżalni.
4.4 Wymiana stolarki zewnętrznej aluminiowej, budowa przeszklenia fasadowego, wymiana
przeszklonej ścianki aluminiowej wewnątrz, oddzielającej basen główny od basenu hamownego
zjeżdżalni. Wymiana konstrukcji schodów na zjeżdżalnię oraz remont konstrukcji podwieszenia
zjeżdżalni. Wymiana zadaszenia i przeszklonych ścian basenu hamownego zjeżdżalni.
4.5 Wymiana okładzin i remont posadzek i ścian w szatniach wraz z wymianą armatury sanitarnej,
sufitów podwieszanych, oświetlenia. Wymiana systemu koryt przelewowych i dylatacji
systemowych przy plażach basenu i sanitariatach. Wymiana posadzek na plażach basenowych.
Montaż sufitu higienicznego kasetonowego w pomieszczeniu niecki basenowej mniejszej.
4.6 Adaptacja pomieszczeń przyziemia, poziom -3.3, na potrzeby groty solnej oraz tężni
solankowej.
4.7 Adaptacja pomieszczeń przyziemia i parteru na potrzeby montażu jacuzzi dużego wraz z
sauną suchą, ścieżką sensoryczną i strefą schładzania.
4.8 Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
4.9 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń holu głównego, dobudowa wiatrołapu wraz
z systemem żaluzji zewnętrznych, zmiana lokalizacji kas, zmiana układu funkcjonalnokomunikacyjnego części komercyjne.
4.10 Przebudowa tarasu zewnętrznego elewacji południowej, dobudowa podłogi podniesionej,
wykonanie nowej podłogi na gruncie.
4.11 Przebudowa i remont pływalni "Fala" w Gorlicach w zakresie instalacji elektrycznych.
4.12 Przebudowa i remont pływalni "Fala" w Gorlicach w zakresie instalacji sanitarnych.
5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia
5.1 Projekt budowlany
5.2 Projekt wykonawczy
5.3 Zakres zadań koniecznych do przygotowania dokumentacji projektowej
5.4 Prace budowlane
6 Wymagania zamawiającego w stosunku do robót i obiektów budowlanych
7 Przygotowanie terenu pod budowę
8
Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska
9
Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości
10
Dokumentacja fotograficzna

CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rzut poziomu -3,30 stan istniejący 1:150
Rzut poziomu -3,30 koncepcja projektowa 1:150
Rzut poziomu 0,00 stan istniejący 1:150
Rzut poziomu 0,00 koncepcja projektowa 1:150
Wizualizacja wejścia głównego
Wizualizacja elewacji frontowej
Wizualizacja elewacji bocznej
Wizualizacja narożnika frontowej elewacji budynku
Wizualizacja rozbudowywanej elewacji budynku

1.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej pełno-branżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z otrzymaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę oraz realizacja robót budowlanych według ww.
dokumentacji.
Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz zgodnie
z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania inwestycyjnego
i pozostałymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego, zadaniem Wykonawcy będzie
przebudowa, rozbudowa i remont krytej Pływalni „FALA” w Gorlicach.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje:
1.1 Wymiana pokrycia dachów, docieplenie stropodachów i stropu nad niecką basenową, remont
kominów, wymiana instalacji odgromowej, wymiana orynnowania i obróbek blacharskich dachu i
attyk , wymiana podbitki.
1.2. Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku oraz ścian fundamentowych, remont
wszystkich schodów zewnętrznych z wymianą ich okładzin.
1.3 Prace konstrukcyjne związane z rozbudową i przebudową budynku pływalni, wzmocnienia
części fundamentów, budowa fragmentów ścian pod konstrukcję stalową, wzmocnienia
konstrukcyjne pod budowę jacuzzi, wzmocnienia pod nową konstrukcję schodów zjeżdżalni.
1.4 Wymiana stolarki zewnętrznej aluminiowej, budowa przeszklenia fasadowego, wymiana
przeszklonej ścianki aluminiowej (wewnątrz), oddzielającej basen główny od basenu hamownego
zjeżdżalni. Wymiana konstrukcji schodów na zjeżdżalnię oraz remont konstrukcji podwieszenia
zjeżdżalni z wymianą zawiesi . Wymiana zadaszenia basenu hamownego zjeżdżalni.
1.5 Wymiana okładzin i remont posadzek, oraz ścian w szatniach wraz z wymianą armatury
sanitarnej, sufitów podwieszanych, oświetlenia. Wymiana systemu koryt przelewowych i dylatacji
systemowych przy plażach basenu i sanitariatach. Wymiana posadzek na plażach basenowych.
1.6 Adaptacja pomieszczeń przyziemia poziom -3.3 na potrzeby groty solnej oraz tężni
solankowej.
1.7 Adaptacja pomieszczeń przyziemia i parteru na potrzeby montażu jacuzzi dużego wraz z
sauną suchą, ścieżką sensoryczna i strefą schładzania.
1.8 Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
1.9 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń holu głównego, dobudowa wiatrołapu wraz
z systemem żaluzji zewnętrznych, zmiana lokalizacji kas, zmiana układu funkcjonalnokomunikacyjnego części komercyjnej.
1.10 Przebudowa tarasu zewnętrznego elewacji południowej, dobudowa podłogi podniesionej,
wykonanie nowej podłogi na gruncie.
1.11

Przebudowa i remont pływalni "Fala" w Gorlicach w zakresie instalacji elektrycznych.

1.12

Przebudowa i remont pływalni "Fala" w Gorlicach w zakresie instalacji sanitarnych.

2.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie stwierdzono obiektów lub terenów wpisanych do
rejestru zabytków.
2.1 Istniejący stan zagospodarowania działki
Elementy zagospodarowania terenu
Przedmiotowa inwestycja znajduje się przy ul. Sportowej w Gorlicach. Od strony północnozachodniej znajduje się parking obsługujący pływalnię. Główna elewacja usytuowana jest od
strony północno-zachodniej. Od strony północno-wschodniej znajduje się sezonowe letnie
kąpielisko i hala sportowa.
W obrębie działki występują ciągi piesze stanowiące dojście do wejścia głównego budynku i wyjść
ewakuacyjnych. Ich nawierzchnię stanowi kostka brukowa.
Istniejący budynek pływalni przewidziany do remontu, rozbudowy i przebudowy w zakresie
budowlanym, konstrukcyjnym, wykończeniowym oraz do remontu i rozbudowy w zakresie
instalacyjnym. Zakłada się zmianę niektórych funkcji pomieszczeń na poziomie 0.00 oraz poziomie
-1,
zgodnie
z załącznikami graficznymi.
Budynek realizowany etapowo od 1980 roku. Oddany do użytkowania w latach 90 –tych,
przebudowa obudowy ścian osłonowych wykonana została w 1996 roku.
Budynek zbliżony kształtem do kwadratu, składa się z dwóch poziomów. Poziom 0.00 oraz poziom
przyziemia -1. Na poziomie parteru znajduje się hol główny, duża hala basenowa z niecką
basenową 12,5x25m. Znajdują się tu również punkt gastronomiczny oraz część pomieszczeń
komercyjnych przeznaczonych pod wynajem, zespół szatniowo sanitarny obsługujący basen.
Duża niecka basenowa o wymiarach 12,5x25m i głębokości 1,2 do 1,8m. Niecka basenowa oparta
na słupach, pod niecką znajdują się pomieszczenia uzdatniania wody. Konstrukcja hali basenowej
stalowa. Słupy stalowe w module ok. 3m połączone wiązarami stalowymi kratowymi. Ściany
zewnętrzne warstwowe murowane. Stolarka aluminiowa w systemie CW 60 Reynares. Hala
basenowa posiada trybuny widokowe obsługiwane przez dwie klatki schodowe.
Poziom przyziemia -1 posiada małą halę basenową o wymiarach 6x12,5m i głębokości 0,6 do
1,2m, salę gimnastyczną, saunę suchą oraz zespoły szatniowo-sanitarne. Poziomy łączą trzy
wewnętrzne klatki schodowe oraz kilka zewnętrznych klatek. Dostępność dla osób
niepełnosprawnych za pomocą szybu windowego zlokalizowanego przy głównym wejściu do
budynku.
Istniejący obiekt jest w ciągłym użytkowaniu i poddawany bieżącej konserwacji. W ramach
przebudowy Wykonawca winien opracować ekspertyzy konstrukcyjne wszystkich elementów
objętych przebudową określające ich stan techniczny oraz możliwość adaptacji do nowej funkcji.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
2.2.1 Stan prawny Nieruchomości
Działki o numerze ewidencyjnym Dz. nr. 1770/8, 1770/10, 1769/11, 1762/9, 1762/6, 1761/4
są własnością Gminy Miasta Gorlice.
2.2.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Teren przeznaczony pod realizację inwestycji to działki ewidencyjne Dz. nr. 1770/8, 1770/10,
1769/11, 1762/9, 1762/6, 1761/4 w Gorlicach. Działki zgodnie z zapisami planu
przestrzennego Uchwała Nr 276/XXVII/2004 Rady Miasta Gorlice z dnia 9 grudnia 2004 r.,
w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorlice – cele publiczne”
oznaczone, jako US.

„II.2.US. – pow. 10,04 ha
Tereny sportowo - rekreacyjne utrzymuje się na następujących zasadach:
1. Istniejące obiekty i urządzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji, utrzymuje się, z możliwością
ich przebudowy i nadbudowy;
2. Dopuszcza się realizację nowych obiektów stosownie do potrzeb, przy uwzględnieniu
przepisów odrębnych;
3. Dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych, związanych wyłącznie z obsługą funkcji
rekreacyjnych, typu hotel, gastronomia, sprzedaż sprzętu sportowego itp.;
4. Obowiązuje realizacja ogólnodostępnych miejsc postojowych, stosownie do potrzeb, przy
czym jako min. obowiązuje realizacja 150 miejsc parkingowych;
5. Obowiązuje kompleksowe uzbrojenie terenów i podłączenia do sieci miejskich w oparciu
o rozwiązania programowe. Obowiązuje utrzymanie istniejącego uzbrojenia;
6. Obowiązuje realizacja zieleni urządzonej, na min. 30% powierzchni terenu;
7. Istniejące drzewa i krzewy utrzymuje się, z możliwością uzupełnienia gatunkami roślin
rodzimych, przede wszystkim liściastych oraz ozdobnych.
8. Obowiązuje realizacja pasa zieleni drzewiasto – krzewiastej, o charakterze izolacyjnym, o
szerokości min. 20 m, od strony drogi oznaczonej symbolem III.1.KUgp. oraz o szerokości
około 10 m, od strony drogi oznaczonej symbolem II.3.KUg.
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II.3.US. – pow. 11,53 ha
Tereny sportowo – rekreacyjne, utrzymuje się na następujących zasadach:
1. Istniejące urządzenia – orczykowy wyciąg narciarski utrzymuje się;
2. W terenie przylegającym do istniejącej alei prowadzącej do zabytkowego cmentarza,
dopuszcza się realizację miejsc wypoczynku codziennego z obiektami małej architektury;
3. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektu socjalnego,
związanego z obsługą wyciągu;
4. Obowiązuje realizacja zieleni drzewiasto – krzewiastej na około 20% powierzchni, za
wyjątkiem terenów zjazdowych„
Zapisy Planu Przestrzennego dopuszczają możliwość realizacji inwestycji.
3. Prace remontowo-budowlane
3.1 Rozbudowa i przebudowa budynku pływalni w zakresie budowy nowej konstrukcji
stalowej ścian osłonowych od strony południowej, zabudowy podestu przed głównym
wejściem oraz rozbudowa dachu. Budowa nowych lekkich ścian osłonowych o systemie
fasadowym słupowo-ryglowym.
Likwidacja nawierzchni dawnego tarasu oraz schodów zjeżdżali. Budowa nowych schodów
stalowych zjeżdżalni wraz z wykonaniem nowych nawierzchni plaży basenowych, budowa
jacuzzi wraz z osprzętem technicznym.
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na poziomie 0.00 oraz na poziomie -1.
Poziom 0,00:
Przebudowa i remont pomieszczeń holu głównego, pomieszczeń biurowych, zaplecza
gastronomicznego, zaplecza sanitarnego, części komercyjnej, plaży basenowej dużej niecki
basenowej, budowa saunarium.
Poziom -1:
Przebudowa i remont pomieszczeń welles, zaplecza szatniowego przy małej niecce
basenowej, adaptacja pomieszczeń na potrzeby tężni oraz groty solnej. Adaptacja
pomieszczeń przy małej niecce basenowej na potrzeby jacuzzi. Budowa pomieszczeń
zaplecza szatniowego i sanitarnego dla pracowników.
Rozbudowa głównej hali basenowej w zakresie budowy nowej ściany osłonowej oraz
fragmentem dachu. Likwidacja nawierzchni dawnego tarasu oraz schodów zjeżdżali. Budowa
nowych schodów stalowych zjeżdżalni wraz z wykonaniem nowych nawierzchni
basenowych, budowa jacuzzi wraz z osprzętem technicznym, budowa strefy sunarium.
Wyposażenie przebudowywanych pomieszczeń w oprzyrządowanie, sprzęt, umeblowanie,
narzędzia, aparatury, armaturę, uzbrojenie i inne akcesoria wyposażenia umożliwiające
korzystanie z obiektu przez wszystkich pracowników i klientów.
Przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych z budową nowych instalacji związanych
z remontowanymi i przebudowywanymi pomieszczeniami, dostosowanie przebudowywanego
obiektu do wszystkich obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, sanitarnych oraz
przepisów ochrony pożarowej.
Prace związane z zagospodarowaniem terenu w zakresie: rozbiórki murów oporowych,
schodów zewnętrznych, donic kamiennych. Prace związane z ociepleniem ścian
fundamentowych budynku.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje:
- remont, rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku pływalni, zmianę sposobu
użytkowania pomieszczeń na poziomie 0.00 pływalni oraz na poziomie -1.
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- Na poziomie parteru zakres inwestycji obejmuje dobudowę wiatrołapu, przebudowę i
remont pomieszczeń holu głównego, pomieszczeń biurowych, zaplecza gastronomicznego,
zaplecza sanitarnego, części komercyjnej, plaży basenowej dużej i małej niecki basenowej
oraz hamowni.
- Na poziomie -1 zakres prac obejmuje remont pomieszczeń wellnes, zaplecza szatniowego
przy małej niecce basenowej, adaptacja pomieszczeń na potrzeby tężni oraz groty solnej.
Adaptacja pomieszczeń przy małej niecce basenowej na potrzeby jacuzzi. Przebudowa
istniejących pomieszczeń zaplecza szatniowego i sanitarnego dla pracowników.
Rozbudowa głównej hali basenowej w zakresie: budowy nowych ścian osłonowych wraz
z rozbudową fragmentu dachu. Likwidacja nawierzchni dawnego tarasu oraz demontaż
i likwidacja schodów zjeżdżali. Budowa nowych stalowych schodów zjeżdżalni wraz
z wykonaniem nowych nawierzchni przy plaży basenowej, budowa jacuzzi wraz z osprzętem
technicznym, budowa wydzielonej strefy saunarium. Budowa sauny suchej, mokrej, strefy
wypoczynku oraz schładzania.
Wyposażenie przebudowywanych pomieszczeń w oprzyrządowanie, sprzęt, umeblowanie,
narzędzia, aparatury, armaturę, uzbrojenie i inne akcesoria wyposażenia umożliwiające
korzystanie z obiektu przez wszystkich pracowników i klientów.
Przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych z budową nowych instalacji związanych
z remontowanymi i przebudowywanymi pomieszczeniami, dostosowanie przebudowywanego
obiektu do wszystkich obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, sanitarnych oraz
ochrony pożarowej.
Prace związane z zagospodarowaniem terenu w zakresie: rozbiórki murów oporowych,
schodów zewnętrznych, donic kamiennych. Prace związane z ociepleniem i izolacją
przeciwwilgociową ścian fundamentowych budynku, wykonaniem drenażu opaskowego i
i opaski /chodnika/ przy budynku.
3.1 Tereny utwardzone.
Przy pracach związanych z docieplaniem ścian fundamentowych obiektu, po naruszeniu
chodników przylegających do budynku i opasek wokół niego, należy doprowadzić je do stanu
sprzed prac remontowych. Uzupełnienia z betonowej kostki brukowej - prefabrykowana
szara, przeznaczona do budowy, warstwy o ścieralnej nawierzchni, wykonana metodą
wibroprasowania z betonu niezbrojonego barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
Parametry kostki betonowej:
•
kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm,
•
barwę:
•
kostka szara, z betonu niebarwionego,
•
kostka kolorowa, z betonu barwionego,
•
wzór (kształt) kostki: prostokątna, regularna
•
długość: 280 mm,
•
szerokość: 100 mm,
•
grubość: 60 mm
Należy stosować następujące materiały:
- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],do wypełniania spoin w nawierzchni na
podsypce piaskowej. Należy wykonać podsypkę o gr. 3 cm.
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- do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę
cementowo-piaskową w stosunku 1:4.
- do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- podbudowa zasadnicza należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu
i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
3.2 Trawniki
Po wykonaniu wszystkich prac budowlano remontowych, uszkodzone nawierzchnie
biologicznie czynne- trawniki należy uzupełnić.
Materiał roślinny sadzeniowy - wymagania szczegółowe:
Należy zastosować mieszanki traw odpowiednie do występujących stanowisk:
Mieszanki gazonowe na stanowiska słoneczne
Mieszanki parkowe na stanowiska cieniste
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę,
numer normy, wg, której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Należy zastosować agrotkaninę PP o gramaturze 94g/m2 i szerokości 320 cm.
Agrotkaniny zapobiegają wzrostowi chwastów, a jednocześnie utrzymują właściwą
wilgotność gleby (regulują przepływ wody i powietrza oraz podnoszą temperaturę gleby).
Należy zastosować ziemię urodzajną, ziemia pozyskana w innym miejscu
i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być
przygotowana w specjalistycznym zakładanie i być mieszanką mineralno-organiczną (torfy).
3.3 Mała architektura
Na wyznaczonym inwestycyjnie terenie należy wykonać urządzenia małej architektury.
Kosze na śmieci – 6 sztuk
Kosze zewnętrzne. Konstrukcja kosza- stal kwasoodporna szlifowana. Wykończony
z lakierowanej stali kwasoodpornej. Fundament kosza betonowy. Wymiary
w przybliżeniu: długość około 410 mm, szerokość/głębokość 410mm, wysokość 800 mm,
pojemność 60l.
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Ławki proste – 6 sztuk
Ławki zewnętrzne przy obiekcie krytej pływalni. Konstrukcja ławek - profile stalowe 50x8 mm,
wykończenie z lakierowanej stali kwasoodpornej. Wykończenia z kantówki jesionowej 50x50
mm lub drewna egzotycznego. Fundament ławki betonowy h=80 cm.

4. Przebudowa i remont budynku pływalni
4.1 Wymiana pokrycia dachu, ocieplenie całej stropodachów, remont kominów,
wymiana instalacji odgromowej, wymiana systemu orynnowania i obróbek
blacharskich, attyk i podbitki.
Na całej powierzchni wyższego i niższego dachu pływalni należy rozebrać i zdemontować
istniejące pokrycie dachowe z papy. Należy zdemontować wszystkie istniejące warstwy
łącznie
z
listwami
i
obróbkami
blacharskimi
przy
kominach,
i attykach. Należy rozebrać schodkowe ściany attykowe krótszych bocznych elewacji
zbudowane z profili aluminiowych w systemie Rayners CW 60. Kształtowniki aluminiowe
o przekroju prostokątnym wraz z zestawem szybowym należy rozłączyć ze stalową
konstrukcją dachu i zdemontować. Attyki elewacji krótszych-bocznych należy wykonać na
nowo za pomocą podkonstrukcji aluminiowej fasadowej. Wypełnienie attyk należy wykonać
za pomocą płyt elewacyjnych wielkoformatowych. Płyty wykonane ze spieków kwarcowych,
bazujących na naturalnych komponentach, ale mające parametry dostosowane do potrzeb
nowoczesnego budownictwa. Płyty są odporne na zarysowania, skoki temperaturowe oraz
promieniowanie UV. Płyty odporne na porosty i glony. Dodatkową zaletą materiału jest
odporność na graffiti. Płyty elewacyjne należy zespolić podkonstukcyjną ramą aluminiową
tak by tworzyły szczelny i ciągły system.
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Projektowana płyta elewacyjna wielkoformatowa ze spieku kwarcowego (1500x500 mm).
Na pozostałych dłuższych attykach budynku należy zdemontować zestawy szklane
i sprawdzić stan techniczny istniejącej konstrukcji aluminiowej. Attyki (podobnie jak
w przypadku krótszych elewacji) należy obudować płytami ze spieków kwarcytowych
zespolonych z podkonstrukcyjnymi ramkami aluminiowymi.

Przykładowe podkonstrukcje ramowe.
Całą powierzchnię dachu należy ocieplić za pomocą 20cm wełny mineralnej.
Parametry istniejącej przegrody dachowej.
U dachu wynosi U=0,014 U W(m2K).
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Poprawa parametrów cieplnych dachu oraz strat cieplnych generowanych przez konstrukcję
stalową budynku będzie znacząca. Należy zastosować wełnę mineralną o parametrach nie
gorszych niż λ = 0,042 W/mK. U obliczeniowe przegród dachowych wyniesie U=0,012 U
W(m2K). Wełnę lub inny materiał izolacyjny o zastosowanych parametrach należy wykonać
w przestrzeni kratownicy stalowej.

W ramach prac należy wykonać remont wszystkich kominów dachowych. Kominy należy
przeczyścić, rozebrać czapki kominowe, przemurować ubytki i pęknięcia. Kominy należy
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wytynkować na kolor grafitowy dostosowany do kolorów elewacyjnych. Kominy należy
wyposażyć w nowe czapki kominowe oraz w instalację odgromową.
Całą przestrzeń niższego i wyższego dachu należy wyposażyć w nową instalację
odgromową. Instalację należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305-1:2008, PN-EN
62305-2:2008, PN-EN 62305-3:2009 i PN-EN 62305-4:2009. Obiekt wymaga wykonania
instalacji odgromowej o stopniu ochrony III.
Rolę zwodów poziomych będą pełniły elementy przewodzące ofazowania attyki oraz siatka
zwodów poziomych nieizolowanych, wykonana drutem Fe-Zn fi=8 mm mocowanym na
uchwytach i wspornikach. Do zwodów poziomych należy przyłączyć konstrukcje metalowe,
miejsca odprowadzenia wody z dachu.
Urządzenia wentylacji instalowane na dachu chronić zwodami pionowymi wysokimi.
Urządzeń tych nie przyłączać do instalacji odgromowej.
Jako przewody odprowadzające zostanie wykorzystany drut Fe-Zn fi=8mm prowadzony
w ścianach w rurach ochronnych. Na wysokości 0.3m od poziomu terenu zabudować złącza
kontrolne. Przewody odprowadzające połączyć z instalacją uziemiającą. Na dachu
zamontowano instalacje odgromową przy pomocy systemu zwodów poziomych niskich
z pręta stalowego ocynkowanego Ф 8mm. Przewody odprowadzające zrealizować przy
pomocy prętów FeZn Ф 8mm w rurach ochronnych o podwyższonej odporności na
temperaturę pod tynkiem. Przewody odprowadzające połączyć z uziomem fundamentowym
poprzez rozłączne zaciski kontrolne. Zaciski kontrolne wykonać, jako skręcane, śrubowe na
wysokości 0,3m od poziomu gruntu.
Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zrealizowano przez
zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych oraz wykonanie ekwipotencjalizacji.
Wszystkie obróbki blacharskie, kominów, attyk, wraz z w wymianą rynien dachowych należy
wykonać z blachy tytanowo- cynkowej w kolorze attyki.
W ramach prac należy uwzględnić przyszłą instalację fotowoltaiczną oraz instalację paneli
słonecznych która ma być wykonana na dachu. Należy przewidzieć odpowiednie
usytuowanie tras okablowania obsługujących instalacje. Instalacje będą wykonywane za
pomocą odrębnego zadania projektowo-wykonawczego. Należy zaprojektować trasy
instalacyjne tak, aby doprowadzić je do odpowiednich jednostek zarządzających.
Wymiennikownia na poziomie -3,30 przygotowana będzie do obsługi kolektorów
słonecznych.
4.2 Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku, ścian fundamentowych oraz
ścian powyżej poziomu terenu, remont wszystkich schodów zewnętrznych.
Ściany fundamentowe należy odkopać do poziomu ławy fundamentowej. Należy ocenić stan
techniczny istniejących powłok izolacyjnych. Na podstawie oględzin izolacji, należy usunąć
uzupełnić bądź pozostawić istniejące izolacje na ścianach fundamentowych.
Decyzja podjęta zostanie na postawie oceny stanu technicznego wykonanej przez
Wykonawcę oraz na podstawie przyjętych technologii do realizacji zadania. Całą
powierzchnię ścian fundamentowych należy ocieplić za pomocą 10 cm polietylenem
ekstrudowanym.
Parametry istniejącej przegrody ściany fundamentowej wynoszą:
U ściany wynosi U=0,62 U W(m2K). Warunki Techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2017
roku wskazują dla dachu U wynoszące U=0,45 U W(m2K).
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Należy wykonać na całej powierzchni ścian izolację termiczną i przeciwwilgociową. Należy
zastosować styropian EPS o gr. 10 cm. Nowe parametry cieplne przegrody wynoszą U=0,25
U W(m2K).

Ściany fundamentowe należy zabezpieczyć folią kubełkową od poziomu fundamentów do
poziomu terenu.
Drenaż opaskowy należy wykonać na poziomie fundamentów części podziemnej. Drenaż
wykonany z rur drenarskich karbowanych PVC-U z otworami 2,5x5,0, wymiar D=145/160.
Wody z drenażu odprowadzone zostaną do szczelnego zbiornika wód opadowych lub
zgodnie z otrzymali warunkami technicznymi do kanalizacji deszczowej.
15

Ściany zewnętrzne osłonowe. Należy zdemontować istniejącą okładzinę elewacyjną
z płytek ceramicznych wraz z mocowaniem systemowym. Cała powierzchnię ścian należy
ocieplić za pomocą 10cm wełny mineralnej o parametrach nie gorszych niż λ 0,042 W/mK.
Parametry istniejącej przegrody ściany osłonowej wynoszą:
U ściany wynosi U=0,38 U W(m2K). Warunki Techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2017
roku wskazują dla ściany U wynoszące U=0,23 U W(m2K).

Parametry istniejącej przegrody ściany osłonowej wynoszą.
U ściany wynosi U=0,38 U W(m2K). Warunki Techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2017
roku wskazują dla ściany U wynoszące U=0,23 U W(m2K). Po wykonaniu izolacji termicznej
i tynku zewnętrznego parametry ściany będą wynosić U=0,203 U W(m2K).
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Tynk zewnętrzny elewacyjny należy wykonać, jako systemowy mineralny z drobinami miki.
Dzięki zastosowaniu miki, ciemnym tynkom elewacyjnym nadaję delikatny połysk,
przypominający rozświetlone gwiazdami nocne niebo. Wrażenia wizualne zależą od
natężenia promieni słonecznych, rodzaju sztucznego oświetlenia i kąta patrzenia, zawsze są
jednak delikatne i wyjątkowe.
4.3 Prace konstrukcyjne związane z rozbudową budynku pływalni, wzmocnienia
fundamentów, budowa fragmentów ścian pod konstrukcje stalową, wzmocnienia
konstrukcyjne pod budowę jacuzzi, wzmocnienia pod nowa konstrukcje schodów
zjeżdżalni.
Wszystkie prace konstrukcyjne należy prowadzić na podstawie zatwierdzonego projektu
budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.0.1065). Projektowana przebudowa budynku powinna być poprzedzona
ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu
podłoża gruntowego.
Prace konstrukcyjne w głównej mierze będą dotyczyć:
•
Przesunięcia ściany zewnętrznej hali basenowej.
•
Posadowienia jacuzzi na płycie plaży.
•
Wymiany schodów prowadzących do zjeżdżalni.
•
Remontu konstrukcji podwieszenia zjeżdżalni.
•
Wymiany elewacji
•
Zabudowy nowego wiatrołapu
a.
Przesunięcie ściany zewnętrznej hali basenowej
Należy przewidzieć przesunięcie ściany zewnętrznej hali basenowej w osi A na ścianę
zewnętrzną tarasu. Konstrukcję ściany zewnętrznej wykonać w postaci stalowych słupów
w rozstawie, co 3m (nawiązując do rozstawu istniejących słupów). Słupy stalowe
przegubowo oparte na odpowiednio wzmocnionej ścianie zewnętrznej tarasu. Wydłużenie
dachu (o ok. 3 m) w postaci kratownicy stalowej nawiązującej wysokością i kształtem do
istniejącej konstrukcji dachu i spadku dachu. Całość konstrukcji stężyć w kierunku
podłużnym. Należy wykonać wzmocnienie ściany zewnętrznej tarasu w postaci pilastrów
żelbetowych, na których posadowione będą słupy stalowe. Należy sprawdzić nośność
istniejącej ławy fundamentowej i w razie potrzeby wzmocnić przez poszerzenie, zwiększenie
grubości i/lub podbicie np. metodą Jet Grounting. Nową podłogę na plaży przewidzieć w
technologii podłogi podniesionej lub innej lekkiej konstrukcji z wykorzystaniem istniejących
żeber żelbetowych tworzących konstrukcję stropu nad piwnicą.
b.
Na powiększonej plaży (powstałej w wyniku przesunięcia ściany) należy przewidzieć
jacuzzi. Należy sprawdzić i ew. wykonać wzmocnienie konstrukcji stropu nad piwnicą
w postaci ram stalowych posadowionych na nowych stopach fundamentowych.
c.
Istniejące schody prowadzące z plaży do zjeżdżalni należy rozebrać. W ich miejsce
wykonać nowe schody kręcone ze stali nierdzewnej wraz z podestem przed zjeżdżalnią.
Należy sprawdzić i ew. wykonać w miejscu montażu schodów wzmocnienie konstrukcji
stropu nad piwnicą w postaci ramy stalowej posadowionej na nowych stopach
fundamentowych.
d.
Należy wykonać remont systemu podwieszeń zjeżdżalni, należy zdementować
istniejące zwiesia oraz półokrągłe elementy podtrzymujące zjeżdżalnię i wymienić je na nowe
elementy ze stali nierdzewnej. Pozostałą konstrukcję wsporczą zjeżdżalni należy dokładnie
oczyścić i odmalować (dotyczy elementów wewnątrz i na zewnętrz budynku). Nie można
wykluczyć, że w trakcie prac konserwacyjnych po usunięciu warstw starej farby i rdzy okaże
się, że ze względu na zły stan techniczny niezbędne jest wymienienie większej liczby
elementów tworzących konstrukcję zjeżdżalni.
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e.
W takcie wymiany elewacji niezbędna będzie wymiana elementów podkonstrukcji, do
których montowane są panele elewacyjne. Należy zamontować nową podkonstrukcję
dostosowaną rozstawem do nowych paneli elewacyjnych.
Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali węglowej powinny zostać zabezpieczone
antykorozyjnie przez malowanie jak dla klasy środowiska C4 z długim okresem użytkowania
(PN-EN ISO 12944-2).
Wyżej opisane prace budowlano – konstrukcyjne nie wyczerpują wszystkich niezbędnych
prac w tej branży. Pozostałe prace budowlano – konstrukcyjne mogą wynikać bezpośrednio
z prac remontowych opisanych w branżach architektonicznej, elektrycznej i instalacyjnej
i należy je wykonać.
4.4 Wymiana stolarki aluminiowej zewnętrznej aluminiowej, budowa przeszklenia
fasadowego, wymiana przeszklonej ścianki aluminiowej wewnątrz oddzielającej basen
główny od basenu hamownego zjeżdżalni i jej zadaszenia.
Zewnętrzną, istniejącą stolarkę i ślusarkę aluminiową należy rozszklić oraz zdemontować.
Wszystkie elementy demontowanej stolarki i ślusarki należy posegregować oraz ocenić jej
stan techniczny. Inwestor decyduje o miejscu składowania oraz o przeznaczeniu
demontowanych elementów elewacyjnych. Należy założyć utylizację dementowanych
zestawów szybowych i aluminiowych.
Należy wykonać nową stolarkę aluminiową o parametrach:
Ściana fasadowa zewnętrzna
- fasada aluminiowo - szklana
- system słupowo ryglowy ze spoiną silikonową
- szerokość słupa/ rygla 52mm
- szerokość spoiny silikonowej 22mm
- głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279:1-5; moduły
przezierne 6/16/6/16/55.2
U/g= 0,5 W/m²k,
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji
Ucw < 1,1 W/m²k
- kolor ślusarki RAL: 7016
- lakierowanie w klasie korozyjności C4- przy pomieszczeniach basenowych
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha EPDM
Fasada aluminiowo - szklana bezklasowa/ o odporności pożarowej EI15
- w części bezklasowej system słupowo - ryglowy
- w części o odporności pożarowej system słupowo - ryglowy
- szerokość słupa/ rygla 52mm
- szerokość listwy osłonowej 51mm
- wysokość listwy osłonowej słupa/rygla 21/14mm
- głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279:1-5;
dla części bezklasowej 6/16/6/16/33.2 U/g=0,5 W/m²k, dla części o odporności pożarowej
6/16/6/16/11 U/g=0,5 W/m²k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ucw < 1,1 W/m²k
- kolor ślusarki RAL: 7016
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha EPDM
Ślusarka drzwiowa zewnętrzna
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm
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- ościeżnice i skrzydła składają się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką
termiczną o szerokości 34mm z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym
- zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło
- 2 x zamek
- samozamykacz
- dwustronnie antaba
Fasada aluminiowo - szklana – z możliwością montażu konstrukcji pod żaluzje
- okno rozwieralno-uchylne - z ościeżnicą dwutorową dwuskrzydłowe z oknem stałym
- system profili aluminiowych z izolacją termiczną
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 160mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 67mm
- słupy ze złączką systemową wraz z tuleją dystansową do mocowania podkonstrukcji dla
żaluzji
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279:1-5; moduły
przezierne 6/16/6/16/55.2 U/g= 0,5 W/m²k,
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ucw < 1,1 W/m²k
- kolor ślusarki RAL: 7016
- lakierowanie w klasie korozyjności C4
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm
Okna otwieralno-uchylne
- okno z ościeżnicą dwutorową dwuskrzydłowe z oknem otwieralno-uchylnym
- system profili aluminiowych z izolacją termiczną
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 160mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 67mm
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279:1-5; moduły
przezierne 6/16/6/16/55.2 U/g= 0,5 W/m²k,
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ucw < 1,1 W/m²k
- kolor ślusarki RAL: 7016
- lakierowanie w klasie korozyjności C4
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha EPDM
4.5 Wymiana i remont posadzek i ścian w szatniach umywalniach wc i ciągach
komunikacyjnych wraz z wymiana armatury sanitarnej, sufitów podwieszanych.
Wymiana systemu koryt przelewowych i dylatacji systemowych przy plażach basenu i
odpływów sanitariatach. Montaż sufitu higienicznego kasetonowego w pomieszczeniu
niecki basenowej mniejszej.
W wyznaczonych na załączniku graficznym pomieszczenia należy wykonać pełen demontaż
umeblowania, armatury sanitarnej. Skuć okładziny ścienne i podłogowe. Zdemontować
istniejące sufity podwieszane. W pomieszczeniu niecki basenowej mniejszej należy
zamontować sufitu higieniczny kasetonowy systemowy. Należy skuć wylewki posadzkowe
oraz wykonać nowe warstwy podłogowe. Należy wykonać nowe izolacje przeciwwilgociowe
oraz nowe warstwy wylewek cementowych z wypoziomowaniem miejsc odpływowych.
Dylatacje należy zaprojektować w zależności od rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego
podłogi, grubości płyty, przewidywanych obciążeń, zaplanowanej mieszanki betonowej i
warunków wbudowania, sposób ich wykonania i umiejscowienie będzie zawarte w
dokumentacji technicznej. W obszarach narażonych na zawilgocenie wymagane jest
zapewnienie szczelności samej dylatacji. Może to być zrealizowane przez zastosowanie
systemowego profilu lub taśmy wklejonej, np. w uszczelnieniu podpłytkowym. Uzależnione
jest to od rodzaju materiału na posadzkę i innych uwarunkowań technicznych (obciążeń
użytkowych, obecności agresywnych czynników itp).
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Do wykonywania uszczelnień, wypełnień spoin i dylatacji w stropach, w okładzinach

ceramicznych oraz na powierzchniach poddanych obciążeniu ruchem pieszym zastosować
jednoskładnikową masę poliuretanową do wypełniania i uszczelniania dylatacji. O składzie
masy: żywica poliuretanowa i modyfikatory. Cechującą się dobrą przyczepnością,
elastycznością i zdolnością do przenoszenia odkształceń. Masa musi być odporna na
działanie czynników atmosferycznych, również odporna na przejściowe działanie kwasów i
ługów. Zachowujaca elastyczność w zakresie temperatur wynoszących -30°C do +80°C.
Musi posiadać cechy: dobrej przyczepności do betonu, włóknocementu, betonu porowatego,
ceramiki, metalu, drewna, kamienia sztucznego i naturalnego. W trakcie przygotowań
podłoża, boki szczeliny muszą być czyste, suche, wolne od resztek tynku, farby, rdzy, oleju,
wosku, tłuszczu, bitumu, kurzu. Wszelkie zanieczyszczenia zmniejszające przyczepność
należy usunąć np. szczotkami drucianymi lub poprzez piaskowanie. W przypadku
wątpliwości, co do przyczepności należy wykonać próbę. Ewentualne uszkodzenia krawędzi
szczeliny naprawić np. zaprawami PCC lub innymi materiałami, biorąc pod uwagę przy
doborze technologii naprawy obciążenia mechaniczne i chemiczne, głębokość ubytków,
parametry wytrzymałościowe podłoża.
Należy wykonać posadzki i ściany o następujących parametrach.
Posadzki w pomieszczeniach mokrych przeznczonych do ruchu „bosą stopą”:
- płytka jasna/beżowa/szara, gres barwiony w masie, nasiąkliwość 0,1%, wymiary
12,5x25cm, klasa antypoślizgowości stopą bosą antypoślizg C, klasa antypoślizgowości
stopą obutą R11, płytki z powierzchnią w wypukłe kropeczki wielkości główki od szpilki.

Kolory

Kanaliny na posadzkach:
- Gres barwiony w masie, nasiąkliwość poniżej 0,1%, 25x25 –prosty
- Gres barwiony w masie, nasiąkliwość poniżej 0,1%, 25x25 –prosty z otworem
Schemat kanaliny 1:
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Schemat kanaliny 2:

Wykończenia murków:
- Kształtka brzegu schodówki, jasna/beżowa/szara, gres barwiony w masie, nasiąkliwość
poniżej 0,1%, wymiary 12,5x25, antypoślizg C,R11 ,V6

Pochwyt na brzegu niecki basenowej:
Pochwyt, jasna/beżowa/szara, gres, barwiony w masie, nasiąkliwość 0,1%, 25x25,
antypoślizg C, R11,
Współczynnik wyporu wody V6, brzeg zakończony granatowo.
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Posadzki szatniach oraz pomieszczeniach socjalnych:
- płytka jasna/beżowa/szara, gres barwiony w masie, nasiąkliwość 0,1%, wymiary 25x25cm,
klasa antypoślizgowości R10 B,

Kolory
Posadzki w na korytarzach i klatce schodowej, posadzki w pomieszczeniach magazynowych:
- gres barwiony w masie, nasiąkliwość poniżej 0,1%, R10, wymiary 30x30cm,
nierektyfikowany, grubość 7,6 mm, kolor oliwkowo szary, delikatnie nakrapiany, powierzchnia
delikatnie satynowa, wytrzymałość mechaniczna na zginanie powyżej 50-60 n/mm2,
sugerowana fuga 2,5-3 mm.
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Płytka schodowa 30x30 nierektyfikowana, ryflowana do punktu 22. Wszystkie schody,
pochylnie, uskoki powinny być wykonane w kolorach ostrzegawczych. Oznaczenia wizualne
jako kontrastowo oznaczone krawędzie stopni, poprzez zmianę faktury, odcienia lub barwy
w odległości
50 cm
przed krawędzią
pierwszego
stopnia
schodów
w dół
oraz przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę.

Posadzki w pomieszczeniach technologicznych:
- płytka z kamionki szlachetnej 29,8x29,8 cm, płytka w kolorze tytanowo-szarym,
z widocznymi szarymi i beżowymi kropeczkami, kwasoodporna, olejoodporna, płytka o
wytrzymałość mechaniczna na zginanie powyżej 35n/mm2, klasa antypoślizgowa R11,
tolerancja wymiarowa w ramach jednego kalibru 0,2% + cokoliki naścienne półokrągłe
systemowe - płytka z kamionki szlachetnej w ramach tej samej serii o parametrach jw.
Wymiar 7,2x29,8 cm + fuga odporna na działanie agresywnych czynników chemicznych na
bazie mineralno-nieorganicznej
Posadzki w pomieszczeniach technicznych:
- dwuskładnikowa żywica epoksydowa kolor RAL 7040 z cokolikami naściennymi do wys. 10
cm
Ściany pomieszczeń socjalnych:
Pas nad blatem kuchennym należy wykonać z płytek:
- płytka gres szkliwiony 12,5x25 cm, nasiąkliwość poniżej 0,1%, antypoślizgowa A, grubość
8mm, wytrzymałość mechaniczna na zginanie powyżej 12 n/mm2, kolor szary matowy
nieodbijający światła, idealnie przystający do płytki ściennej bazowej

Ściany w łazienkach ogólnodostępnych i szatniach, ściany korytarzy prowadzących na
basen, ściany klatki schodowej prowadzące na basen, ściany hali basenowej basenu dużego
i basenu małego, ściany pokoju ratowników oraz trenerów:
Ściany w pomieszczeniach wykończone płytkami podstawowymi o parametrach:
- płytka gres szkliwiony 12,5x25 cm, nasiąkliwość poniżej 0,1%, antypoślizgowa A, grubość
8mm, wytrzymałość mechaniczna na zginanie powyżej 12 n/mm2, kolor szary matowy
nieodbijający światła, idealnie przystający do płytki ściennej bazowej
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Ściany w strefie wellness:
Płytka podstawowa:
-gres barwiony w masie, stylizowany na kamień łupkowaty z efektem połyskującego kwarcu,
nasiąkliwość poniżej 0,1%, antypoślizg R11,biało-szary, wymiary: 30x60cm lub 30x30cm

Płytka dekoracyjna:
- Szklana mozaika 32,7x32,7 (2x2cm) antypoślizg
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Strefa do schładzania
Ścianki tworzące nieregularny kształt z wnękami na prysznice. Ściany na wysokość 250cm.
Od zewnątrz wykończone mozaiką:
-mozaika szklana - Szklana mozaika 32,7x32,7 (2x2cm) antypoślizg R6, klejone na plastrze,
grubość 7,5 mm, powierzchnia błyszcząca, polerowana, mozaika o nasiąkliwości 0,5-3%,

Ściany w pomieszczeniach porządkowych:
Płytka ceramiczna 124,3x249,5 cm, grubość 8 mm, op. 1,179 m2, płytka o nasiąkliwości
powyżej 10%, wytrzymałość mechaniczna na zginanie powyżej 15 n/mm2, tolerancja
wymiarowa w ramach jednego kalibru +/- 0,6 mm
- w budynku hali basenowej: kolor jasny/beżowy/szary matowy nieodbijający światła, płytka
współgrająca kolorystycznie z dobranymi dekorami
- w budynku fitness: kolor grafit matowy nieodbijający światła, płytka współgrająca
kolorystycznie z dobranymi dekorami.
Wszystkie fugi winne być wykonane z materiału chemoodpornego, kolorystyka fug
dopasowana do płytek ceramicznych i gresowych.
We wszystkich szatniach należy zastosować ogrzewanie podłogowe, we warstwach
podposadzkowych. Ogrzewanie podłogowe należy wykonać również na dużej i małej hali
basenowej oraz przy baseniku dla zjeżdżalni. Ogrzewanie ma za zadanie pokrycie
całkowitych strat cieplnych dla wymienionych pomieszczeń po demontażu istniejącego
ogrzewania za pomocą grzejników.
Ściany w pomieszczeniach technologicznych:
Ściany w pomieszczeniach technologicznych należy pomalować powłoką chemoodporną
grubo-powłokową, emalia epoksydowa, kolor szara stal.
We wszystkich pomieszczeniach płytki układane do wysokości sufitu podwieszanego.
Powyżej sufitu podwieszanego ściany malowane farbą w kolorze płytek.
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W wyznaczonych pomieszczeniach, łazienkach, szatniach – zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach należy zastosować sufity z płyt akustycznych z wełny mineralnej twardej.
Montaż za pomocą rusztu stalowego system a, z profili stalowych t24/38 wykonanego
z blachy o gr. 0,4 mm, w klasie odporności na korozję c4 w kolorze jasnym zbliżonym do
RAL 9016
•
sufit pochłanianie - współczynnik pochłaniania 0,90 zgodnie z en ISO 11654
F[hz] 125 250 500 1000 2000 4000
Αp 0,50 0,75 0,85 0,90 1,00 1,00
Nrc 0,90 zgodnie z astm c 423
•
izolacyjność wzdłużna 28 db, zgodnie z en ISO 10848
•
izolacyjność akustyczna 16 db
•
wymiar 600x600
•
grubość 19 mm
•
ciężar 4,7 kg/m2
•
system montażu a / ruszt niewidoczny/
•
krawędź aw/gn /krawędź niewidoczna, demontowana do góry/
•
klasa ogniowa a2-s1-d0, zgodnie z en 13501-1
•
klasa czystości ISO 3 zgodnie z ISO 14644-1
•
odporność na wilgoć 100%
•
odbicie światła 88% bez efektu olśnienia
We wszystkich łazienkach przy szatniach zastosować:
 prysznice wyposażone w liniowy system odpływowy wody oraz w baterie czasowe
podtynkowe;
 umywalki barwione w Corianie.
 miski klozetowe podwieszane
Wymiana siedzisk przybasenowych przy dużej i małej niecce oraz przy basenie hamownym.
Wszystkie siedziska w bawionym Corianie.
4.6 Adaptacja pomieszczeń przyziemia poziom -3.3 na potrzeby komnaty solnej oraz
tężni solankowej.
Należy wykonać nowe ściany działowe wydzielające pomieszczenia wyposażone w nową
stolarkę drzwi wewnętrznych aluminiowych. Należy skuć stare posadzki oraz warstwy
posadzkowe. Zdemontować istniejące sufity podwieszane. Należy wykonać nowe izolacje
przeciwwilgociowe oraz nowe warstwy wylewek cementowych z wypoziomowaniem miejsc
odpływowych.
Należy wykonać posadzki o parametrach określonych w punkcie 4.5.
Komnata Solna
Na ścianach oraz suficie zostaną zamontowane płyty solne o wymiarze 50 x 50 cm,
posiadające atest PZH do wykorzystania w miejscach użyteczności publicznej.
Płyty solne zostaną zamontowane do ściany na listwach montażowych 3x3cm.
Płyty solne zamontowane będą na ścianach do wysokości 250 cm od podłoża.
Płyty solne zamontowane na suficie oraz ścianach, zostaną podświetlone wężem świetlnym
o długości 4mb/1m2 (16W/1mb węża świetlnego).
Na podłodze zostanie wysypana sól o granulacji 0,1-0,5 mm w ilości 75 kg/m2
Komnata solna zostanie wyposażona w leżaki, odtwarzacz muzyki wraz z 2 głośnikami oraz
tężnię solankową o poborze mocy 49W i wymiarach: głębokość 70 cm, wysokość 200 cm
i szerokości 100 cm. Tężnia działa w obiegu zamkniętym. Grota solna wymaga odpowiedniej
wentylacji. Groty solne powinny być wentylowane zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza
bogatego w aerozol solny. Minimalne wymagania dotyczące dopływu świeżego powietrza
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to 20-30 m³/h dla każdej przebywającej w pomieszczeniu osoby. Grotę należy wyposażyć
w instalację zapewniającą odpowiedni obieg powietrza.
Tężnia Solankowa
Tężnia Solankowa działająca w obiegu zamkniętym o wymiarach: 70-80cm głębokości,
600cm długości oraz 250 cm wysokości. Wykonana z drewna sosnowego oraz witek
brzozowych. Tężnia podzielona na 2 moduły, każdy o długości 3m. Wyposażona w 2
zbiorniki na solankę z tworzywa sztucznego o pojemności 200l każdy (po jednym w każdym
module), 2 pompy o poborze mocy 73W i wydajności 3800L/h, wyłączniki pływakowe
zapobiegający suchobiegowi, instalację przystosowaną do rozprowadzania ok. 20% roztwór
solanki oraz 6 halogenów LED oświetlających tężnie solankową. Tężnia podobnie jak grota
solna wymaga odpowiedniej wentylacji. Tężnie należy wyposażyć w instalacje zapewniającą
odpowiedni obieg powietrza.
Należy wykonać całkowity remont pomieszczeń przy istniejącej windzie na poziomie -3.30.
Należy wykonać wyminę istniejącej stolarki drzwiowej na stolarkę drzwi wewnętrznych
aluminiowych. Należy skuć stare posadzki oraz warstwy posadzkowe. Zdemontować
istniejące sufity podwieszane. Należy wykonać nowe izolacje przeciwwilgociowe oraz nowe
warstwy wylewek cementowych z wypoziomowaniem miejsc odpływowych. Należy wykonać
posadzki o parametrach określonych w punkcie 4.5. Pomieszczenia należy wyposażyć
w instalacje centralnego ogrzewania. Należy podłączyć i wykonać trasy c.o. wraz
z dobranymi do istniejącego systemu grzejnikami.
Przetrzeć i uzupełnić tynkarskie powierzchnie ścienne i sufitowe. Wykonać nowe prace
malarskie tych powierzchni.

4.7 Adaptacja pomieszczeń przyziemia i parteru poziom na potrzeby montażu jacuzzi
dużego wraz sauna suchą, parową, ścieżką sensoryczną i strefą schładzania.
Strefa saun – POZIOM 0,00.
W hali basenowej przy zachodniej ścianie basenowej należy wykonać strefę wellnes. Strefa
wydzielona stolarką aluminiową wewnętrzną, z wydzieloną odrębną strefą dostępu. Należy
wykonać nową stolarkę aluminiową o parametrach:
Fasada aluminiowo - szklana bezklasowa o odporności pożarowej EI15
- w części bezklasowej system słupowo - ryglowy
- w części o odporności pożarowej system słupowo - ryglowy
- szerokość słupa/ rygla 52mm
- szerokość listwy osłonowej 51mm
- wysokość listwy osłonowej słupa/rygla 21/14mm
- głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279:1-5; dla części
bezklasowej 6/16/6/16/33.2 U/g=0,5 W/m²k, dla części o odporności pożarowej 6/16/6/16/11
U/g=0,5 W/m²k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ucw < 1,1 W/m²k
- kolor ślusarki RAL: 7016
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha EPDM.
Strefa Welles wydzielona za pomocą ścian oraz zadaszenia. Ściany i konstrukcja
zadaszenia wykonana w aluminium. Wypełnienie dachu ażurowe - żaluzjowe zapewniające
odpowiednią cyrkulacje powietrza w strefie basenowej.
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Inwestor na podstawie dialogu technicznego z wykonawcą decyduje o sposobie szklenia
strefy wellness. Należy założyć możliwość wykorzystania demontowanych zestawów
szybowych bądź wykonania całkowicie nowych zestawów szkła zespolonego.
W wydzielonej strefie należy wykonać na poziomie –0,00: jacuzzi duże, saunę suchą, saunę
parową, dwa prysznice. Prysznice należy wykonać za pomocą murowanych ścian o
wysokości 250 cm obudowanych mozaiką.

Ścianki tworzące nieregularny kształt z wnękami na prysznice. Ściany na wysokość 250cm.
Od zewnątrz wykończone mozaiką:
-mozaika szklana - Szklana mozaika 32,7x32,7 (2x2cm) antypoślizg R6, klejone na plastrze,
grubość 7,5 mm, powierzchnia błyszcząca, polerowana, mozaika o nasiąkliwości 0,5-3%,

Prysznice wyposażone w liniowy system odpływowy wody oraz w baterie czasowe
podtynkowe. Należy wykonać w jednym prysznicu deszczownice o średnicy 40 cm z zimną
wodą oraz dwie wylewki prysznicowe z ciepłą/zimną wodą. Drugi prysznic ciepła/zimna woda
wyposażony dodatkowo w wiaderko z wodą.
Należy wykonać system nagłośnieniowy.
System audio będzie składał się z czterech głośników naściennych zainstalowanych
w rogach pomieszczenia . Głośniki będą podłączone do wzmacniacza audio stereo.
Użytkownik za pośrednictwem pilota będzie sterował podstawowymi funkcjami systemu
takimi jak :
•
Włączenie i wyłączenie systemu
•
Wybór źródła sygnału
•
Regulacja poziomem audio
Strefa saun – POZIOM -1.
Strefa saun przeznaczona do gruntownego remontu z wyłączeniem sauny suchej, która jest
poza zakresem opracowania. Należy wykonać prace wyburzeniowe zaznaczonych na
rysunkach ścian działowych. Należy skuć stare posadzki oraz warstwy posadzkowe.
Zdemontować istniejące sufity podwieszane. Należy wykonać nowe izolacje
przeciwwilgociowe oraz nowe warstwy wylewek cementowych z wypoziomowaniem miejsc
odpływowych. Należy wykonać posadzki o parametrach określonych w punkcie 4.5. Należy
wykonać nowe ściany działowe wydzielające strefę schładzania. Ścianki tworzące
nieregularny kształt z wnękami na prysznice. Ściany na wysokość 250cm. Od zewnątrz
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wykończone mozaiką. Prysznice wyposażone
w baterie czasowe podtynkowe.

w

liniowy system odpływowy wody oraz

Należy wykonać system nagłośnieniowy.
System audio będzie składał się z czterech głośników naściennych zainstalowanych w
rogach pomieszczenia . Głośniki będą podłączone do wzmacniacza audio stereo.
Użytkownik za pośrednictwem pilota będzie sterował podstawowymi funkcjami systemu
takimi jak :
•
Włączenie i wyłączenie systemu
•
Wybór źródła sygnału
•
Regulacja poziomem audio
Jacuzzi duże: Niecka wanny z hydromasażem WHP w owalnym kształcie, dla 8 osób, z
wyposażeniem instalacyjnym i rekreacyjnym. – POZIOM 0,00 i POZIOM -1
Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej.
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4404
Maksymalna zawartość chlorków (Cl-):
w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:

500mg/l
400mg/l

Wymiary (kształt wg rys):
długość niecki:
3,50 m
szerokość niecki:
2,00 m
głębokość wody:
1,00 m
całkowita pow. lustra wody: 6,10 m2
Łącznie ze szczelnie spawaną (na całym obwodzie) rynną przelewową zakończoną profilem
ze stali nierdzewnej, schodkami wejściowymi z obustronnymi poręczami, pełną ławeczką
podwodną dla 8 miejsc siedzących z rozprowadzeniem powietrza w siedzeniu ławki,
oświetleniem podwodnym, systemem zasysania wody do atrakcji basenowych, dyszą do
poboru wody basenowej w celu pomiaru zawartości chloru, zaworem wód gruntowych,
odpływami z rynny przelewowej, systemem doprowadzania uzdatnionej wody basenowej do
obszaru niecki wraz z gejzerem dennym (realizowanych przy udziale dyszy trójfunkcyjnej
w dnie), z dyszami masażu wodnego, ściennego wraz z systemem zasysania powietrza,
łącznie z niezbędnym orurowaniem dla wszystkich połączeń kołnierzowych, z zawinięciem
obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PNEN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, realizowane zgodnie z projektem.
Blacha denna ze stali nierdzewnej tłoczona powierzchniowo o właściwościach
antypoślizgowych, w optycznie równym wykonaniu dla wszystkich obszarów dna niecki
basenowej jak również na powierzchniach elementów wejściowych do niecki basenowej.
Powierzchnia antypoślizgowa wg PN-EN 13451-1:2012 uzyskana poprzez tłoczenie
powierzchniowe, wszystkie powierzchnie muszą spełniać wymagania w zakresie najwyższej
klasy oceny 24º tejże normy.
Na wyposażeniu znajdują się:
- schody wejściowe z poręczami, ławka pełna z masażem powietrznym dla 8 osób,
- wodne masaże ścienne w oparciu ławki z zasysaniem powietrza dla 8 osób,
- reflektory podwodne 3 Multichip POW-LED RGB 28W – 3szt,
- zasysanie wody do atrakcji umiejscowione w schodach i w dnie niecki,
- dysza pomiarowa, odpływy z rynny przelewowej DN150x3szt,
Dysza zasilająca wraz z gejzerem powietrznym realizowana, jako trójfunkcyjna dyszy w dnie,
ruszt wykonany jak na rysunku, jak opisano powyżej, i niezbędne wyposażenie, wg rysunku
z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej
1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej.
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Sauna sucha
Należy wykonać suchą saunę o wymiarach 250x420x226 cm (szer.xgłęb.xwys.)- wymiary
zewnętrzne- piec podławkowy - 13.5 kW
Konstrukcja: Kabina z elementów konstrukcyjnych, połączona na czopy i poklejona
konstrukcja nośna z krawędziaków, absolutnie bez zniekształceń. Połączenie pojedynczych
elementów na pióro i wpust. Skos sufitu.
Podłoże: płytki położone przez Inwestora
Przednia ściana: przeszklona, szkło bezpieczne, w ramie z anodowanego aluminium, profil
EV1, drzwi szklane, szer. w „świetle” 90 cm, zawiasy szkło-szkło,
Obudowa wewnętrzna: Poziomo ułożone deski z Modrzewia Syberyjskiego obrabiane
termiczne, powierzchnia z efektem po pile, szerokość min. 140 mm.
Obudowa zewnętrzna ściany frontowej: po stronie inwestora
Oświetlenie: punktowe, montowane w suficie.
Siedzisko: Miejsce do leżenia jest w stosownym stopniu uformowane, dzięki czemu tworzy
odpowiednie miejsce do leżenia i siedzenia, ułatwia utrzymanie czystości. Powierzchnia do
leżenia wykonana jest z drewna jesionu obrabianego termicznie, wytrzymującego obciążenie
ponad 200 kg /m bieżący. Każda pojedyncza listwa o grubości 25 mm jest przyklejona
i przymocowana od spodu kilkoma śrubami mosiężnymi. Przesłony między miejscami do
leżenia. Oparcia dla ochrony ścian sauny przed zabrudzeniem przymocowane są w górnej
części siedziska względnie miejsca do leżenia. Wykonane z drewna jesionu obrabianego
termicznie.
Piec: Piec podławkowy o mocy 13.5 kW
Wentylacja:
Odprowadzenie powietrza - zintegrowany w elemencie ściennym kanał wentylacyjny
z wlotem na wys. ok. 30-40 cm od posadzki z wentylatorem wyciągowym. Doprowadzenie
powietrza przez otwory w przeszkleniu frontowym. 5 – 7 krotna wymiana powietrza.
Przycisk alarmowy: podłączany do instalacji alarmowej Inwestora.
Sauna parowa
Należy wykonać suchą saunę o wymiarach 290x310x226 cm (szer.xgłęb.xwys.)
Konstrukcja kabiny:
Ściany, sufit, ławy, konstrukcja kominka i wszystkich części wbudowanych wykonane z XPS
(polistyren ekstrudowany) o grubości w przedziale 50-80mm, o współczynniku przewodzenia
ciepła 0,037 [W/mK].
Sufit:
Powierzchnia sufitu musi być płaska, pokryta specjalnym tynkiem odpornym na wilgoć.
Pomalowana na jednolity kolor.
Ściany:
Okładzina ścian z płytek/mozaiki uzgodnionych z architektem, położenie po stronie
Inwestora. Spoinowanie epoksydową zaprawą do spoin.
Siedzenia:
Siedzenie 1-stopniowe z oparciem, w kształcie litery „U”, wykonane z materiału jak ściany.
Siedziska ogrzewane wodą. Okładzina siedzisk z płytek/mozaiki uzgodnionych z
architektem, położenie po stronie Inwestora. Spoinowanie epoksydową zaprawą do spoin.
Wykładzina podłogowa:
W strefie łączenia pomiędzy posadzką cementową wykonaną przez Inwestora a ścianą
kabiny wzgl. cokołem ławki do siedzenia należy zamontować taśmy uszczelniające
chroniące przez wnikającą wilgocią. Wykończenie z płytek/mozaiki uzgodnionych z
architektem, położenie po stronie Inwestora. Spoinowanie epoksydową zaprawą do spoin.
Kominek parowy:
Dekoracyjny kominek parowy umieszczony jest przy ścianie kabiny. Wykończenie z
płytek/mozaiki uzgodnionych z architektem, położenie po stronie Inwestora. Spoinowanie
epoksydową zaprawą do spoin.
Para prowadzona przewodami z pomieszczenia technicznego do kominka parowego.
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Oświetlenie: Łaźnia wyposażona w 4 sztuki paroszczelnych lampek wpuszczanych w sufit, z
białym pierścieniem nasadkowym i białymi szybkami szklanymi. Lampki niskiego napięcia,
żarówki 20 wat, elektroniczny transformator w pomieszczeniu technicznym.
Armatura węża: Wąż/armatura do wody szt. 1, kolor biały, z zaworem odcinającym,
umocowany na ścianie kabiny, do zmywania siedzeń wodą zimną lub mieszaną,
doprowadzoną przez inwestora.
Przyłącze do węża chromowane polerowane, gałka owalna. Węże muszą mieć minimum
1,8m długości jednakże nie dłuższe niż 2,2m.
Przednia ściana: przeszklona, szkło bezpieczne, w ramie z anodowanego aluminium, profil
EV1, drzwi szklane, szer. w „świetle” 90 cm, zawiasy szkło-szkło,
Przycisk alarmowy: podłączany do instalacji alarmowej Inwestora.
Parownik: Obudowa z powlekanej blachy stalowej, cylinder pary i elementy ogrzewania
oporowego z odpornej na korozję stali szlachetnej, wkładka z poliamidu pełniąca rolę folii
przechwytującej wapno oraz zbiornik na wapno, ułatwiający konserwację i usuwanie osadu
wapiennego, elektroniczna regulacja poziomu wody w cylindrze pary.
Automatyczne odspajanie kamienia od grzałek za pomocą impulsu elektromagnetycznego.
Wytwornica przystosowana jest do przyłączenia do standardowej sieci wody użytkowej. Nie
ma konieczności zmiękczania wody.
Automatyczne dawkowanie środka zapachowego.
Minimalny czas między przeglądami serwisowymi powyżej 600 godzin pracy parownika (ok.
1200 godzin pracy łaźni).
Ogrzewanie siedzisk i podłogi:
Ogrzewanie siedzisk obejmuje zgodny z normą DIN układ paroszczelnych rurek z tworzywa
sztucznego, instalowany w siedziskach przez firmę wykonawczą. Ogrzewanie podłogi wg.
wytycznych firmy wykonawczej instalowane przez Inwestora.
Urządzenie rozdzielcze obwodu grzejnego:
Stacja mieszania wody dostarczana i instalowana przez firmę wykonawczą – z pompą
sterowaną elektrycznie, termostatem i ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa, do
przyłączenia do istniejącego w miejscu montażu systemu ogrzewania ciepłą wodą z
obiegiem przednim i powrotnym. Możliwość przyłączenia istniejącego w miejscu montażu
obwodu grzejnego podłogi z odrębną regulacją temperatury, w celu dostosowania
ogrzewania podłogi do optymalnego klimatu pomieszczenia.
Wentylacja
Powietrze odlotowe:
Odprowadzenie powietrza – wykonany na miejscu kanał odprowadzający powietrze na
zewnątrz z rurą odporną na wysoką temperaturę i wilgotność o średnicy 150 mm,
Odprowadzenie do istniejącego układu wentylacyjnego, wymiana powietrza ok. 5-7 –
krotność kubatury kabiny.
Dopływ powietrza:
Doprowadzenie powietrza - przez kanał doprowadzający powietrze o temp. max 25°C z rurą
o średnicy 150mm.
Przepływ powietrza dolotowego i wylotowego wymuszony przez wentylatory osiowe
instalowane przez firmę wykonawczą i sterowane przez urządzenie wytwarzające parę.
Strefa do schładzania wg. rysunku - wysokość zabudowy 250 cm
strefa wykonana z XPS (polistyren ekstrudowany) o grubości w przedziale 50-80mm, o
współczynniku przewodzenia ciepła 0,037 [W/mK].
Wyposażenie:
- odpływy liniowe 2 szt. oraz 2 baterie prysznicowe
- dysze boczne 4 szt. (zimna woda) z 1 zaworem
- wąż Kneippa z tworzywa, (zimna woda) – 1 szt.
- deszczownica o średnicy 400 mm (c/z woda) – 1 szt.
- prysznic kubełkowy 10 litrów – 1 szt.
- Studnia lodowa – 1 szt.
Okładzina strefy schładzania z płytek/mozaiki uzgodnionych z architektem, położenie po
stronie Inwestora. Spoinowanie epoksydową zaprawą do spoin.
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Ścieżka sensoryczna dł. ok. 3.5 metra – strefa saun poziom „-1”
Ścieżka wykonana ze specjalnie dobranych i uformowanych kształtek umożliwiających
głęboki relaks poprzez oddziaływanie na receptory w stopach.
Rama i balustrada ze stali szlachetnej V2A. Certyfikat medyczny.
4.8 Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie przewiduje budowę podnośników dla osób niepełnosprawnych. Należy wykonać
odnośnik wewnętrzny zlokalizowany przy małej niecce basenowej poziom - 3,30. Podnośnik
pionowy zasilany elektrycznie. Wysokość podnoszenia ok. 170 cm. Lokalizacja na załączniku
graficznym poziomu -3.30. Wyposażenie dla niepełnosprawnych - niecki basenowe.
Należy wykonać dźwig dla osób niepełnosprawnych przy dużej i małej niecce basenowej.
Dźwig dla osób niepełnosprawnych. Elektryczny, zasilany akumulatorem 2x12V - 7Ah.
W komplecie ładowarka, komplet z fotelem i konstrukcją nośną do transportu osób
niepełnosprawnych do niecki basenu. Możliwość szybkiego demontażu. Maksymalny udźwig
135kg.

1,00 szt.
Tuleja wtykowa dźwigu dla niepełnosprawnych
przeznaczona do mocowania elektrycznego dźwigu dla niepełnosprawnych, na poziomie
płyty plaży.
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1,00 szt.

Podnośniki dla osób niepełnosprawnych.
Należy zakupić podnośnik mobilny o parama etach: udźwig do 136 kg
Waga ok. 260 kg
Bateria 24V
Podnośnik obrotowy z hamulcem
Wymiary 80x120x170 cm
1,00 szt.

4.9
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń holu głównego, dobudowa
wiatrołapu wraz z systemem żaluzji zewnętrznych, zmiana lokalizacji kas, zmiana
układu funkcjonalno-komunikacyjnego części komercyjnej. Przebudowa komunikacjiklatki schodowej przy części komercyjnej parteru.
Hol główny pływalni ulega gruntownej przebudowie. Należy zlikwidować i wyburzyć
wewnętrzny wiatrołap oraz fragment oznaczonych na części rysunkowej schodów
zewnętrznych wraz z częścią zadaszenia nad wejściem głównym. Budowa nowego
wiatrołapu w systemie aluminiowym fasadowym. Wiatrołap przekryty szklanym dachem. Na
zewnątrz aluminiowe systemowe żaluzje zewnętrzne. Rozebranie istniejących okładzin
kamiennych z piaskowca i granitu na schodach i ścianach zewnętrznych. Rozebranie
istniejących czapek i pochwytów na ścianach przychodowych. Wykonanie nowych warstw
wyrównujących i ocieplających wraz w wykonaniem nowej okładziny i tynku elewacyjnego z
drobinami miki. Wymiana cokołów i stopni granitowych. Wymiana stopni i okładzin na płyty
granitowe w kolorze grafitowym. Płyty kamienne granitowe o nominalnej grubości minimum
10, 20 i 30mm. Stopnie kamienne proste granitowe grubość 30 mm. Podstopnie kamienne
proste granitowe grubość 20mm. Cokoły schodowe o grubość 10mm. Zaprawa do układania
płyt kamiennych - gotowa mieszanka.
Windę obsługującą budynek parteru należy poddać kapitalnemu remontowi. W celu
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
właściwą konserwację urządzenia zgodnie z wymaganiami załącznika nr 2 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. nr 79,
poz. 849), ze zmianą z dnia 20.02.2003 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 426). Należy wykonać przegląd
konserwacyjny z oceną stanu technicznego na podstawie którego, należy wykonać prace
remontowo-konserwatorskie.
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Istniejące główne wejście do budynku.

Projektowane główne wejście do budynku.
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Hol główny.
Należy wykonać prace demontażowe związane z likwidacją istniejących ścian
(wiatrołapowych ścian działowych wraz ze stolarką drzwiową w części komercyjnej) oraz kas,
szklano-stalowych wydzieleń szatni, obudów grzejnikowych, demontaż istniejącego
umeblowania. Należy skuć i zdemontować posadzki i okładziny ścienne. Demontaż
istniejących sufitów podwieszanych wraz z oświetleniem. Nowy układ pomieszczeń wraz
z dostosowaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji.

Istniejący hol główny
Należy wykonać nowe ściany działowe wydzielające hol główny, warstwy wyrównujące
podposadzkowe oraz posadzkę żywiczną w kolorze jasnym/beżowym/szarym oraz posadzki
ceramiczne
w części komercyjnej. Wykonanie nowej wyspy kasowej z bramkami zasilanej i podłączonej
do systemu ESOK oraz szklanej ścianki wydzielającej strefy przed i za kasowe. Wykonanie
nowych wewnętrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji.
Budowa
pomieszczeń
komercyjnych
zgodnych
z nowym układem funkcjonalnym. Budowa pomieszczenia masażysty, solarium, łazienki dla
osób niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarczego, remont pomieszczeń strefy
płatnego parkowania (w nowej aranżacji). Gruntowna przebudowa pomieszczeń
gastronomicznych i administracyjnych w nowej aranżacji.
POSADZKA ŻYWICZNA EPOKSYDOWA GŁADKA, DWIE WARSTWY: GRUNT- 2SKŁADNIKOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA, WARSTWA ZASADNICZA- BARWNA
POWŁOKA OCHRONNA I DOSZCZELNIAJĄCA Z COKOLIKAMI NAŚCIENNYMI DO WYS.
10 CM
Struktura systemu:
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Zagruntowanie: 2-składnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości,
Baza chemiczna: Epoksyd
Twardość Shore'a D ~76 (7 dni / +23°C)
Wytrzymałość na ściskanie Zaprawa: >45 MPa (28 dni/+23°C/50% w.w.)
Wytrzymałości na zginanie Zaprawa: 15 MPa (28 dni/+23°C/50% w.w.)
Wytrzymałość na odrywanie > 1,5 MPa (zniszczenie w betonie)
Antypoślizgowość R10.
Warstwa bazowa: 2-składnikowa, wodorozcieńczalna, barwna powłoka na bazie żywicy
epoksydowej do aplikacji posadzkowych,
Wodorozcieńczalny epoksyd, odporny na działanie np. 10% roztworu chlorku sodowego,
10% siarczanu amonowego, 10% chlorku wapniowego, 5% amoniaku, 50% wodorotlenku
sodowego, gliceryny, benzyny, ropy naftowej, olejów silnikowych, środków dezynfekujących,
wody, soków owocowych itp.
Ścieralność 65 mg
Zawartość ciała stałego 55 %
Odporność termiczna w suchej atmosferze do +100°C, w wilgotnej atmosferze do +80°C
Przebudowa komunikacji-klatki schodowej przy części komercyjnej parteru.
Należy wykonać podwyższenie spocznika przed głównym biegiem klatki schodowej w części
komercyjnej parteru budynku. Za pomocą prac żelbetowych należy zwiększyć ilość stopni
w wyznaczonym biegu, podnieść poziom spocznika likwidując jeden schód z dwubiegowej
klatki schodowej. Należy dostosować i przebudować istniejące barierki i poręcze schodowe.
Przebudowie ulega posadzka oraz wykończenie stopni zgodnie z wytycznymi zawartymi w
punkcie 4.5. Prace należy wykonać z zachowaniem wytycznych ochrony pożarowej obiektu.
4. 10. Przebudowa tarasu zewnętrznego elewacji południowej, dobudowa podłogi
podniesionej, wykonanie nowej podłogi na gruncie.
Instalację solarna zlokalizowaną na ścianie skośnej elewacji południowej należy
zdemontować i ustalić z Inwestorem, nową lokalizację umieszczenia paneli. Ścianę
zewnętrzną tarasu należy przebudować zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi. Konstrukcję
ściany zewnętrznej wykonać w postaci stalowych słupów w rozstawie, co 3m (nawiązując do
rozstawu istniejących słupów). Słupy stalowe przegubowo oparte na odpowiednio
wzmocnionej ścianie zewnętrznej tarasu. Wydłużenie dachu (o ok. 3 m) w postaci kratownicy
stalowej nawiązującej wysokością i kształtem do istniejącej konstrukcji dachu. Całość
konstrukcji stężyć w kierunku podłużnym. Należy wykonać wzmocnienie ściany zewnętrznej
tarasu w postaci pilastrów żelbetowych, na których posadowione będą słupy stalowe. Należy
sprawdzić nośność istniejącej ławy fundamentowej i w razie potrzeby wzmocnić przez
poszerzenie, zwiększenie grubości i/lub podbicie np. metodą Jet Grounting. Nową podłogę
na plaży przewidzieć w technologii podłogi podniesionej lub innej lekkiej konstrukcji
z wykorzystaniem istniejących żeber żelbetowych tworzących konstrukcję stropu nad
piwnicą. W miejscach wykonania podbić fundamentowych, budowy konstrukcji stalowych
należy wykonać nową podłogę na gruncie.
Pozostałe elementy tarasu zewnętrznego należy uzupełnić płytą żelbetową z pełną izolacją
tarasową. Izolacje tarasów - wielowarstwowa, wzmocniona siatką poliestrową, syntetyczna
membrana dachowa na bazie wysokiej jakości polichlorku winylu (PCW), zgodna
z wymaganiami PN-EN 13956.
Wymagania:
- gładka nieteksturowana
- membrana dachowa o grubości efektywnej równej 2,0 mm (-5 /+10 %),
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- membrana zbrojona siatką poliestrową gramaturze 2,2 kg / m2 (-5 /+10 %)
- grubość górnej warstwy - odpornej na UV ≥ 0,6 mm
- membrana produkowana metoda kalanderingu, coatingu
- oddziaływanie ognia zewnętrznego B roof t1, B roof t3
- membrana mocowana do podłoża przy zastosowaniu łączników na zakładach
Tarasy zabezpieczyć szklanymi barierkami zewnętrznymi.
4. 11. Przebudowa i remont pływalni „Fala" w Gorlicach w zakresie instalacji
elektrycznych.
Dokumentacja projektowa obejmuje:










montaż zabezpieczenia przeciwprzepięciowego
montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku
wymianę instalacji oświetlenia podstawowego wraz z utylizacją starych opraw,
wymianę instalacji oświetlenia awaryjnego,
remont instalacji odgromowej i uziemiającej budynku,
remont tablicy rozdzielczej RO dla oświetlenia podstawowego i awaryjnego budynku,
remont rozdzielnic siły RST, TW oraz RSW wraz z wymianą instalacji zasilającej
wentylację mechaniczną oraz klimatyzację
wyprowadzenie zasilania dla nowych atrakcji wodnych, sauny, podnośników dla
niepełnosprawnych,

Podstawowe dane techniczne
Układ sieci nn 3~50Hz 400/230V / TN-C/S
System ochrony od porażeń – samoczynne wyłączenie zasilania
Zasilanie w energię elektryczną.
Budynek basenu zasilany jest z istniejącego zestawu złączowo-pomiarowego ZZP
zlokalizowanego na elewacji budynku. Zestaw realizuje półpośredni układ pomiaru energii
elektrycznej. Obok zestawu znajduje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
W obudowie schodów prowadzących do budynku od strony stacji TRAFO znajduje się złącze
przyłączeniowe – ZK-3d, natomiast układ pomiarowy z wyłącznikami zasilania i
przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu szafy – RG,TL i TW znajdują się w środku budynku
przy wejściu bocznym od strony stacji TRAFO.
Modernizacja oświetlenia ma na celu zmniejszenie mocy przyłączeniowej dla budynku przez
zastosowanie nowoczesnych energooszczędnych opraw LED. Uzyskana w ten sposób moc
zostanie przeznaczona na zasilenie dodatkowych atrakcji wodnych (jacuzzi na parterze
i piwnicy oraz sauna sucha w piwnicy) oraz instalację klimatyzacji w wybranych
pomieszczeniach.
Na etapie projektu budowlanego należy zweryfikować powyższe założenia wykonując
szczegółowy bilans mocy oraz w razie konieczności przeprowadzić procedurę zwiększenia
mocy przyłączeniowej dla obiektu.
Z rozdzielnicy siły RST należy wyprowadzić na dach budynku wlz z kablami YKY5x16,
przeznaczony dla instalacji fotowoltaicznej.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
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Budynek basenu posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu wyłączający cały obiekt.
Wyłącznik należy usytuować nad złączem kablowym w pobliżu wejścia głównego do
budynku.
Oświetlenie
Zaprojektowano modernizację instalacji oświetleniowej:
- oświetlenie wewnętrzne podstawowe,
- oświetlenie awaryjnego ewakuacyjnego,
Oświetlenie podstawowe.
Dla zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania obiektu zaprojektowano oświetlenie
z zastosowaniem energooszczędnych opraw LED o dużej trwałości lamp.
Ilość i rodzaj opraw oświetleniowych dobrana zostanie na podstawie normy „Światło i
oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach” PN-EN 12464-1:2012
Pomieszczenie
1
Korytarze główne
Poczekalnie
Klatki schodowe
Łazienki, WC
Hala basenu
Sala gimnastyczna
Pokoje personelu
Szatnie personelu
Pomieszczenia biurowe
Pomieszczenia
techniczne
socjalne

Natężenie
(lx)
2
100
200
100
200
300
300
300
150
500
i 200

Olśnienie
UGR
3
28
22
28
22
22
22
19
22
19
25

Wskaźnik
barw Ra
4
40
80
40
80
80
80
80
80
80
60

Projektuje się:
- równomierność natężenia oświetlenia na poziomie nie mniejszym niż 0,5,
- zabudowanie wszystkich opraw oświetleniowych w miejscach istniejących opraw,
- umieszczenie opraw ze źródłami LED o odpowiednio dobranych dyfuzorach, redukujących
efekt olśnienia.
Podstawowym rodzajem oświetlenia zastosowanym w budynku będzie oświetlenie LED.
W pomieszczeniach, w których znajdują się rozbieralne sufity podwieszone zainstalowane
będą głównie oprawy do wbudowania w takie sufity. W pozostałych pomieszczeniach
zamontowane zostaną nastropowe oprawy oświetleniowe.
Oświetlenie awaryjne. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej.
Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia drogi ewakuacyjnej w oparciu o oprawy LED
autonomiczne z wbudowanymi bateriami akumulatorów zapewniającego oświetlenie przez
okres 1-nej godziny. Oświetlenie ewakuacyjne będzie zapewniać będzie widoczność
przeszkód i urządzeń przeciwpożarowych oraz alarmowych.
Oprawy załączać się będą automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego, nie
później niż 1sek. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego będzie wynosiło nie mniej niż 5 lx
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przy powierzchni podłogi na wszystkich drogach ewakuacyjnych oraz w pobliżu urządzeń
ochrony pożarowej obiektu.
W przypadku awaryjnego zaniku napięcia zasilania w danej części obiektu, oprawy
w pomieszczeniach, w których zanikło zasilanie, automatycznie i bezzwłocznie załączy się
na zasilanie z wbudowanej baterii akumulatorowej.
W ciągach komunikacyjnych zainstalowane będą oprawy wyposażone w piktogramy
wskazujące kierunki ewakuacji.
Oświetlenie awaryjne. Kierunkowe, podświetlane znaki ewakuacyjne.
Oświetlenie awaryjne, podświetlane znaki ewakuacyjne - oprawy awaryjne z piktogramami,
zaprojektowano w ciągach komunikacyjnych oraz nad wyjściami ewakuacyjnymi, tak, aby
jednoznacznie określać drogi do punktu bezpiecznego. Minimalna wysokość montażu opraw
to 2,0m nad poziomem podłogi.
Z tablic piętrowych do poszczególnych opraw awaryjnych projektuje się ułożenie przewodu
YDY 4x1,5 w celu zasilania oraz zapewnienia potencjału kontrolnego.
Obwody oświetlenia zaprojektowano przewodem typu YDYżo3/4x1,5 z osprzętem
melaminowym podtynkowym 10A. Łączniki, przełączniki i przyciski montować na wysokości
1,3 do 1,4 metra od podłogi.
Wszystkie obwody oświetleniowe zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo prądowym.
Sterowanie oświetleniem będzie się odbywało:
- za pośrednictwem łączników zainstalowanych przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń
technicznych i pomocniczych,
- w węzłach sanitarnych oraz komunikacjach dostępnych przewiduje się centralne
sterowanie załączaniem oświetlenia od sygnału z czujników ruchu. Czujniki ruchu sufitowe o
promieniu działania 8m, IP54, 10A/230V.
Wykonanie instalacji
Instalacje elektrycznych
Łączniki załączające oświetlenie instalować na wysokości 1,2m od poziomu posadzki.
W miejscu instalowania opraw oświetleniowych pozostawić rezerwę oprzewodowania
wynoszącą min 0.8m.
W pomieszczeniach, w których będzie instalowany strop podwieszany, podejścia do opraw
oświetleniowych od korytek instalacyjnych wykonać przewodami mocowanymi do stropu na
uchwytach lub w profilach U44.
W pomieszczeniach z zainstalowanym stropem podwieszanym stałym nierozbieralnym
puszki instalacyjne lokalizować w pobliżu opraw oświetleniowych tak, aby był zapewniony do
nich dostęp.
W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego instalację wykonać, jako podtynkową.
Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiorników jednofazowych
Obwody zasilające gniazda wtykowe prowadzić w korytkach instalacyjnych nad stropem
podwieszanym. W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego instalację wykonać, jako
podtynkową.
Podejścia do gniazd wykonać w rurkach RL/RVKL układanych w elementach
konstrukcyjnych ścian. W ciągach komunikacyjnych gniazd instalować na wysokości 0,3m od
poziomu posadzki.
W pomieszczeniach biurowych gniazda poza kanałami instalacyjnymi instalować na
wysokości 0.3m od poziomu posadzki.
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W ciągach komunikacyjnych gniazda szczelne instalować na wysokości 1,2 m od poziomu
posadzki, pozostałe 0,3m od poziomu posadzki. Gniazda instalować, jako zespalane
w zestawy.
Instalacja siły
Zasadniczo instalację prowadzić w korytkach instalacyjnych i na drabinkach kablowych.
Wszystkie odcinki kabli zasilających i instalacji ochronnych prowadzić w korytach
systemowych posiadających odpowiednie atesty.
Prowadzenie kabli i przewodów
Przy przejściach kabli przez granicę poszczególnych stref pożarowych oraz przez stropy
pomiędzy kondygnacjami należy uwzględnić system ochrony ogniowej elementów
wykonawczych budynku, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Uszczelnieniu
podlegają również kable w wydzielonych szachtach instalacyjnych – pionie, co 10m.
Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach należy zabezpieczyć pożarowo, na okres czasu
jak dla elementów budowlano konstrukcyjnych, przez które przechodzą, zastosować
systemem zabezpieczenia przejść kablowych PYROPLAST lub równorzędny.
Linie kablowe należy wykonać zgodnie z polską normą PN-76/E-05125 i Przepisami Budowy
Urządzeń Elektroenergetycznych. Należy zachować zgodne z przepisami odległości między
kablami oraz innymi urządzeniami przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.
Remont tablic rozdzielczych RO, RST i RS1.
W rozdzielnicy RO wymienić 17 szt. przekaźników bistabilnych 16A/230V oraz zabudować
ochronnik przeciwprzepięciowy klasy T2 dla układy TN-S,
Dla rozdzielnic RST i RSW należy przewidzieć wymianę całości aparatury rozdzielczej z
wykorzystaniem obudowy oraz oprzewodowania. W rozdzielnicy głównej wymienić
zabezpieczenie w kierunku tablicy RST.
Rozdzielnica RS1 - dokonać wymiany wyłączników różnicowoprądowych min. 7 szt.
2p/6kA/30mA/AC i 4 szt. 4p/6kA/30mA/AC.
Świetlówkowe i wyładowcze źródła światła to odpady niebezpieczne, które należy przekazać
do utylizacji specjalizowanym podmiotom gospodarczym.
Instalacje ochrony odgromowej.
Instalację należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305-1, 2, 3 i 4. Budynek wymaga
wykonania instalacji odgromowej o stopniu ochrony LPS III. Należy zaprojektowano układ
zwodów poziomych niskich o okach 15x15m, odległościach pomiędzy przewodami
odprowadzającymi 15mb oraz promieniu kuli toczącej 45m.
Rolę zwodów poziomych będą pełniły elementy przewodzące ofazowania attyki oraz siatka
zwodów poziomych nie izolowanych, wykonana drutem Fe-Zn fi=8 mm mocowanym na
uchwytach i wspornikach. Do zwodów poziomych należy przyłączyć konstrukcje metalowe,
miejsca odprowadzenia wody z dachu.
Urządzenia wentylacji instalowane na dachu chronić zwodami pionowymi wysokimi.
Urządzeń tych nie przyłączać do instalacji odgromowej.
Jako przewody odprowadzające zostanie wykorzystany drut Fe-Zn fi=8mm prowadzony
w ścianach w rurach ochronnych. Na wysokości 0.3 m od poziomu terenu zabudować złącza
kontrolne. Przewody odprowadzające połączyć z instalacja uziemiającej.
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Należy zaprojektować uziom otokowy za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4,
jako uzupełnienie istniejącego uziomu otokowego. Wartość rezystancji uziemienia nie
powinna być większa niż 10Ω.
Przewody odprowadzające zrealizować przy pomocy prętów FeZn Ф 8mm w rurach
ochronnych o podwyższonej odporności na temperaturę pod tynkiem lub wykorzystując
naturalne przewody odprowadzające. Przewody odprowadzające połączyć z uziomem
otokowym poprzez rozłączne zaciski kontrolne. Zaciski kontrolne wykonać, jako skręcane,
śrubowe umieszczone w puszkach rewizyjnych w opasce żwirowej wokół budynku.
Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zrealizowano przez
zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych oraz wykonanie ekwipotencjalizacji.
Uwagi końcowe.
Zaprojektowane zostanie miejsce usytuowania zabezpieczenia przeciwprzepięciowego i
głównego wyłącznika prądu, który powinien być usytuowany na zewnątrz budynku.
Wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu ze służbami energetycznymi
Inwestora.
Instalację elektryczną w obrębie dróg ewakuacyjnych należy układać po jak najkrótszej
trasie.
Kolorystyka stosowanej aparatury ściśle wg projektu aranżacji wnętrz.
Wszystkie końce kabli każdej z instalacji muszą zostać jednoznacznie oznakowane zgodnie
z dokumentacją. Napis winien być wykonany na etykiecie flamastrem wodoodpornym
i mieszony przed jego zakończeniem.
Roboty wykonywać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentów.
W ramach obowiązków Wykonawcy jest sprawdzenie stanu technicznego silników
elektrycznych zainstalowanych w czerpni budynku. Należy wykazać czy po przedłużeniu
kanału czerpni silniki zapewnią odpowiednią ilość powietrza do prawidłowej pracy wentylacji i
klimatyzacji. Jeśli silniki nie będą odpowiednio pracowały, należy przewidzieć ich wymianę.
4.12. Przebudowa i remont pływalni „Fala" w Gorlicach w zakresie instalacji
sanitarnych.
Instalacja ogrzewania i chłodzenia
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA Hydraulika i roboty sanitarne
KATEGORIA 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
KATEGORIA 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wentylacja mechaniczna
Istniejący budynek wyposażony jest w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Od
czasu oddania budynku do użytkowania wymienione zostały jedynie 2 centrale wentylacyjne
obsługujące dużą i małą halę basenową, pozostałe instalacje funkcjonują bez zmian.
Przewiduje się demontaż wszystkich instalacji poza 2 systemami obsługującymi hale
basenowe. W przypadku sieci kanałów obsługujących małą i dużą halę basenową należy
przeprowadzić ocenę stanu technicznego, w przypadku stwierdzenia braku korozji oraz
uzyskaniu szczelności kanałów dopuszcza się ich pozostawienie pod warunkiem
przeprowadzenia kompleksowego ich czyszczenia, ewentualnie poprawy szczelności
połączeń (wymagana co najmniej klasa A wg PN-B-76001:1996). Wymianie/renowacji
podlegać będą wszystkie nawiewniki i wywiewniki wchodzące w skład systemów
basenowych, należy dostosować je do nowej aranżacji pomieszczeń. Instalacje po renowacji
poddać należy regulacji hydraulicznej rozpływu powietrza.
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W miejsce zdemontowanych systemów należy zaprojektować oraz wykonać nowe,
kompletne instalacje wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła.
W przypadku hali basenowej dostosować istniejącą instalację do przebudowanej hali
(powiększenie kubatury, przesunięcie ściany zewnętrznej, montaż jacuzzi), a w przypadku
pomieszczenia niecki basenowej dla zjeżdżalni zapewnić zarówno nawiew jak i wywiew
gwarantujący poprawną cyrkulację powietrza w całej kubaturze.
Przebudowie podlegać będą również istniejące czerpnie i wyrzutnie powietrza, których
lokalizację należy dostosować do obecnie obowiązujących przepisów. Czerpnie powietrza
winny być montowane co najmniej na wysokości 2m nad poziomem terenu, wyrzutnie
powietrza winny być wyprowadzone ponad dach.
Projektowane nowe instalacje wentylacyjne należy podzielić na systemy biorąc pod uwagę
funkcję obsługiwanych pomieszczeń oraz sposób/czas ich wykorzystywania.
Przewidywany minimalny podział na układy wentylacyjne:
- podbasenie i pomieszczenia techniczne,
- szatnie i toalety (nawiew do szatni, wywiew poprzez toalety i natryski),
- odnowa biologiczna (sauny, jacuzzi, grota solna, tężnia, solarium) oraz fitness,
- hol wejściowy wraz z usługami, administracją i gastronomią,
Klimatyzacja
W przypadku klimatyzacji przewiduje się montaż urządzeń typu split lub multisplit dla holu
wejściowego, usług, pomieszczeń biurowych, groty solnej oraz fitnessu.
Urządzenia wewnętrzne winny zapewniać utrzymanie w pomieszczeniach obsługiwanych
odpowiednich poziomów hałasu. Współczynnik SEER dla stosowanych urządzeń nie
powinien być mniejszy niż 6,6. Sterowanie realizowane będzie za pomocą stałego panelu
montowany na ścianie pomieszczenia.
Ogrzewanie
W całym budynku wymienić należy instalację ogrzewania podłogowego wraz z armaturą,
centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i armaturą oraz instalację ciepła
technologicznego dla central wentylacyjnych wraz z armaturą. Węzeł ciepła należy
dostosować do wprowadzanych zmian w ramach instalacji wewnętrznych.
Pomieszczenia ogrzewane będą za pomocą ogrzewania podłogowego oraz grzejników
płytowych lub łazienkowych wyposażonych w głowice termostatyczne zapewniające
utrzymanie odpowiedniej temperatury (rodzaje ogrzewania dla poszczególnych pomieszczeń
ulegają zmianie w stosunku do rozwiązań pierwotnych w zakresie zastąpienia ogrzewania
grzejnikowego na podłogowe – plaże basenowe, umywalnie, wc, szatnie, strefy wejściowe
holu głównego).
Podejścia do central wentylacyjnych wyposażyć należy w filtry siatkowe, manometry, zawory
regulacyjne, odcinające oraz równoważące a także pompę obiegową pełniącą funkcję
zabezpieczenia przeciwzamarzaniowego.
Instalacje grzewcze wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych łączonych zaciskowo
(dotyczy średnic do Dn100) oraz rur stalowych czarnych, łączonych poprzez spawanie
(dotyczy średnic powyżej Dn100) . Wyjątek stanowią podejścia prowadzone w grubości ścian
oraz posadzkach, które należy wykonać z rur PP lub wielowarstwowych typu PERT.
Rurociągi należy izolować wełną mineralną lub kauczukiem syntetycznym. Wyjątek stanowią
rury prowadzone w warstwach posadzkowych, które mogą być izolowane polietylenem.
Uwaga: Należy zmienić przebieg i wymienić orurowania instalacji rozprowadzającej ciepło z
wymiennikowni na poziomie -1 do wszystkich pozostałych odbiorników ciepła.
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Uwaga: Należy zmienić przebieg i wymienić orurowania instalacji rozprowadzającej ciepło z
wymiennikowni na poziomie -1 do wszystkich pozostałych odbiorników ciepła.
Parametry powietrza zewnętrznego:
Okres zimowy (zgodnie z PN-EN 12831) - strefa III:
- temperatura zewnętrzna -20°C,
- wilgotność względna 100%,
Okres letni (zgodnie z PN-82/B-02403) - strefa II:
- temperatura zewnętrzna +30°C,
- wilgotność względna 45%,
Ilości powietrza świeżego nawiewanego do pomieszczeń:
- w pomieszczeniach wentylowanych min. 20m3/h na 1 osobę,
- w pomieszczeniach klimatyzowanych lub bez otwieranych okien min. 30m3/h na 1 osobę,
- w pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych min. 50m3/h na 1 osobę
(1 osoba na 5m2 powierzchni pomieszczenia),
- krotność wymian:
Typ pomieszczenia
Ilość powietrza / ilość wymian
Komunikacja
min. 1,0 [1/h]
Hol wejściowy
min. 2,0 [1/h]
Usługi
min. 2,0 [1/h]
Podbasenie
min. 2,0 [1/h]
Szatnie
min. 4,0 [1/h]
Fryzjer
min. 2,0 [1/h]
Magazyn
min. 1,0 [1/h]
Pomieszczenie jacuzzi, basenowe
wg zysków wilgoci
min. 20m3/h na 1 osobę oraz
dodatkowa wentylacja urządzenia do
Solarium
opalania zgodnie z wymaganiami
producenta
Grota solna
wg wymagań producenta groty
min. 1,0 [1/h] lub wg wymagań
Pomieszczenia techniczne
technologicznych / zysków ciepła
Pomieszczenia na środki
min. 6,0 [1/h]
uzdatniania wody basenowej
Pomieszczenie na odpady
min. 6,0 [1/h]
Ilość powietrza wywiewanego
- min. 25m3/h na 1 pisuar,
- min. 50m3/h na 1 miskę ustępową,
- min. 100m3/h na 1 natrysk,
Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach:
Typ pomieszczenie Temperatura
Temperatura
lato [°C]
zima [°C]
Komunikacja
wynikowa
20
Hol wejściowy
24
20
Usługi
24
20
Podbasenie
wynikowa
16
Szatnie
wynikowa
24
Fryzjer
24
20
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Wilgotność
względna [%]
wynikowa
wynikowa
wynikowa
wynikowa
wynikowa
wynikowa

Fitness
Magazyn
Pomieszczenie
jacuzzi, basenowe
Solarium
Grota solna
Pomieszczenia
techniczne
Pomieszczenia na
środki uzdatniania
wody basenowej
Pomieszczenie na
odpady

22
wynikowa
30

20
12
30

wynikowa
wynikowa
55

wynikowa
24
wynikowa

24
24
16

wynikowa
45
wynikowa

wynikowa

16

wynikowa

wynikowa

wynikowa

wynikowa

Dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach:
Typ pomieszczenia
Komunikacja
Hol wejściowy
Usługi
Podbasenie
Szatnie
Fryzjer
Fitness
Magazyn
Pomieszczenie jacuzzi, basenowe
Solarium
Grota solna
Pomieszczenia techniczne
Pomieszczenia na środki uzdatniania
wody basenowej
Pomieszczenie na odpady

Poziom hałasu [dB(A)]
≤40
≤40
≤40
bez wymagań
≤45
≤40
≤45
≤45
≤45
≤45
≤40
bez wymagań
bez wymagań
bez wymagań

Odzysk ciepła.
Centrale wentylacyjne należy wyposażyć w wymienniki odzysku ciepła, krzyżowe lub
przeciwprądowe o sprawności nie mniejszej niż 80%.
Filtracja powietrza
Powietrze świeże dla instalacji wentylacyjnych oczyszczane będzie w centralach
wentylacyjnych. Stosować należy, co najmniej filtry klasy M5.
Izolacja termiczna/pożarowa kanałów wentylacyjnych i rurociągów
Wszystkie kanały wentylacyjne podlegają izolacji cieplnej. Wyjątek stanowią:
kanały wywiewne na instalacjach bez odzysku ciepła,
Zastosowane będą następujące grubości izolacji:
wełna mineralna gr. 40 mm dla kanałów nawiewnych i wywiewnych prowadzonych w
budynku,
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wełna mineralna gr. 50mm dla kanałów powietrza świeżego i usuwanego prowadzonych
w budynku,
wełna mineralna gr. 60 mm o odporności ogniowej EIS120 dla kanałów prowadzonych przez
nieobsługiwaną strefę pożarową,
płyty silikatowo-cementowe o gr. 50mm o odporności EI120 dla odcinków kanałów
w przypadku montażu klapy ppoż. poza przegrodą budowlaną o odporności ogniowe,
Armatura i wszystkie rurociągi grzewcze podlegają izolacji cieplnej. Grubość izolacji,
w zależności od średnicy rurociągu, zgodna z Dz. U. Nr 201 poz.1238 z 2008 wraz z
późniejszymi zmianami.
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu

1
2.
3.

Średnica wewnętrzna do 22 mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

Minimalna grubość izolacji
cieplnej (materiał o
współczynniku
przewodzenia ciepła
λ = 0,035[W/(m * K)]1))
20mm
30mm
równa średnicy
wewnętrznej rury

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
100mm
Przewody i armatura wg lp. 1÷4
50% wymagań z lp. 1÷4
przechodzące przez ściany lub stropy,
skrzyżowania przewodów
6.
Przewody ogrzewań centralnych, przewody 50% wymagań z lp. 1÷4
wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej
wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone w
komponentach budowlanych między
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych
użytkowników
7.
Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze
6mm
8.
Przewody ogrzewania powietrznego
40mm
(ułożone w części ogrzewanej budynku)
9.
Przewody ogrzewania powietrznego
80mm
(ułożone w części nieogrzewanej budynku)
10. Przewody instalacji wody lodowej
50% wymagań z lp. 1÷4
prowadzone wewnątrz budynku2)
11. Przewody instalacji wody lodowej
100% wymagań z lp.1÷4
prowadzone na zewnątrz budynku2)
Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku
przewodzenia ciepła niż podany w tabeli - należy skorygować grubość warstwy
izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana, jako powietrznoszczelna.
4.
5.

Klapy przeciwpożarowe
Budynek stanowi jedną strefę pożarową, natomiast indywidualnie wydzielone pożarowo
zostały pomieszczenia techniczne. Stosować należy zabezpieczenia przeciwpożarowe na
instalacjach, w miejscu przejść przez granice stref pożarowych oraz elementy budowlane
o wymaganej odporności ogniowej (klapy ppoż. na kanałach wentylacyjnych, opaski na
rurociągach). Przewiduje się zastosowanie klap topikowych wyposażonych w elementy
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krańcowe początek i koniec. W przypadku gdyby w ramach ekspertyzy pożarowej
wprowadzony został obowiązek wyposażenia obiektu w instalację SSP, stosować należy
klapy wyposażone w siłowniki, zapewniające możliwość zdalnego otwarcie i zamknięcia.
Tłumiki akustyczne
Instalację wentylacyjną wyposażyć należy w tłumiki akustyczne, mające na celu uzyskanie
w pomieszczeniach poziomu hałasu zgodnego z przedstawioną wcześniej tabelą.
W przypadku przepływu powietrza o właściwościach korozyjnych należy stosować tłumiki
odporne na korozję, wykonane z tworzywa sztucznego lub blachy stalowej ocynkowanej
malowanej epoksydowo.
Kanały wentylacyjne
Przewody należy dobierać dla prędkości:
kanały główne ≤ 6m/s
odgałęzienia ≤ 4,5m/s
podejścia do nawiewników ≤ 3m/s
Instalację wykonać należy z kanałów stalowych ocynkowanych w klasie szczelności:
B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) – kanały prostokątne
B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) – kanały okrągłe
Kanały wentylacyjne, którymi transportowane będzie powietrze korozyjne wykonać należy
w tworzywa sztucznego lub blachy stalowej ocynkowanej malowanej epoksydowo.
Fragmenty instalacji, które zostaną zachowane należy poddać czyszczeniu.
Automatyka
Centrale wentylacyjne winny zostać wyposażone w układy AKPiA.
Zasady nadzoru nad eksploatacją wentylacji
Przedmiotowe instalacje powinny być obsługiwane przez swobodnie programowalne przez
użytkownika sterowniki mikroprocesorowe. Sterowniki powinny być wyposażone
w wyświetlacze i klawiatury umożliwiające pełną kontrolę pracy wszystkich instalacji,
wprowadzanie korekt w nastawach wartości zadanych i programów czasowych.
Lokalizacja elementów automatyki
Zaleca się lokalizowanie szaf automatyki możliwie jak najbliżej urządzeń.
Reżimy pracy w przypadku centrali wentylacyjnej
praca z automatyką
praca serwisowa
Podstawowe funkcje, które powinien realizować system automatyzacji, które dotyczą
wszystkich instalacji wentylacyjnych:
generowanie programów czasowych zezwalających na automatyczny start i eksploatację
przedmiotowych instalacji technologicznych wentylacji, uwzględniając porę dnia, tygodnia,
roku oraz ewentualne życzenia użytkownika obiektu,
opóźnienia czasowe przy uruchamianiu poszczególnych odbiorników energii elektrycznej,
celem uniknięcia jednoczesnego ich załączania do sieci zasilającej,
zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elektrycznego,
wykorzystanie odpowiednich sygnałów wejściowych celem swobodnej konfiguracji
zależności logicznych dla realizacji zabezpieczeń:
przed zamarzaniem nagrzewnic wodnych (na powietrzu i na wodzie powrotnej),
przed brakiem pełnego otwarcia przepustnic powietrza,
przed brakiem przepływu powietrza przez wentylatory,
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przed pracą z zanieczyszczonymi filtrami powietrza,
przed pracą z zalodzonymi lub zanieczyszczonymi wymiennikami odzysku ciepła,
generowanie zbiorczych sygnałów pracy, zakłóceń w pracy oraz awarii poszczególnych
instalacji wentylacyjnych,
możliwość archiwizowania danych i śledzenia ich trendów,
możliwość odczytu:
parametrów technicznych mierzonych przez czujniki analogowe,
poziomu otwarcia ( 0 ... 100% ) zastosowanych członów wykonawczych sterowanych
sygnałami analogowymi,
statusu urządzeń sterowanych sygnałami cyfrowymi (praca - postój),
wypracować blokadę instalacji w przypadku zaistnienia pożaru,
Instalacja wewnętrzna wody i kanalizacji
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
KATEGORIA 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
KATEGORIA 45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
KATEGORIA 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
Woda i kanalizacja
Istniejący budynek wyposażony jest w instalacje wodne i kanalizacyjne. Od czasu oddania
budynku do użytkowania instalacje funkcjonują praktycznie bez zmian, poddawane jedynie
doraźnym naprawom. Przewiduje się demontaż wszystkich instalacji wodnych
i kanalizacyjnych wewnętrznych. Należy zaprojektować oraz wykonać nowe instalacje
kanalizacji bytowej oraz deszczowej, wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji.
W przypadku instalacji zewnętrznych należy wykonać inspekcję poprzez kamerowanie
i ewentualnie udrożnić/naprawić wadliwe fragmenty. Ponadto należy przewidzieć montaż
zbiornika retencyjnego spełniającego wymagania gestora sieci.
Węzeł ciepła należy dostosować do wprowadzanych zmian w ramach instalacji ciepłej wody
użytkowej, źródłem ciepła dla C.W.U. będzie zasobnik.
Instalacja wody ciepłej winna zapewniać możliwość przeprowadzania cyklicznie dezynfekcji.
Na przewodzie wody zimnej należy zamontować zawór pierwszeństwa przepływu,
odcinający dopływ wody do przyborów sanitarnych w przypadku pożaru, przy spadku
ciśnienia przed zaworem poniżej minimalnej wartości ciśnieniu dynamicznym minimum
0,2MPa, niezbędnej dla prawidłowego działania hydrantów p-poż. Zawór pierwszeństwa
przepływu zlokalizowany bezpośrednio za odgałęzieniem instalacji hydrantowej.
W budynku należy przewidzieć, zależnie od przyjętych stref pożarowych hydranty 25, 33
oraz 52. Ich ilość oraz rozmieszczenie zostaną ustalone na etapie projektu budowlanego.
W sytuacji, gdyby ilość wody z sieci była niewystarczająca, lub jeżeli będzie to wymagane
przepisami, należy przewidzieć zbiornik wody pożarowej o odpowiedniej pojemności.
Dla projektowanych klimatyzatorów należy zaprojektować i wykonać instalację
odprowadzenia skroplin. Skropliny należy włączyć do instalacji kanalizacyjnej poprzez syfon
antyzapachowy w wykonaniu kulowym.
Instalacje wody hydrantowej wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych łączonych
zaciskowo (dotyczy średnic do Dn100) oraz rur stalowych czarnych, łączonych poprzez
spawanie (dotyczy średnic powyżej Dn100).
Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać należy z rur stalowych nierdzewnych
łączonych zaciskowo. Wyjątek stanowią podejścia prowadzone w grubości ścian praz
posadzkach, które należy wykonać z rur PP lub wielowarstwowych typu PERT.
Instalację kanalizacyjną oraz skroplin należy wykonać z rur PP.
48

Rurociągi należy izolować wełną mineralną lub kauczukiem syntetycznym. Wyjątek stanowią
rury prowadzone w warstwach posadzkowych, które mogą być izolowane polietylenem.
Izolacja termiczna rurociągów
Armatura i wszystkie rurociągi wodne podlegają izolacji cieplnej. Grubość izolacji,
w zależności od średnicy rurociągu, zgodna z Dz. U. Nr 201 poz.1238 z 2008 wraz
z późniejszymi zmianami.
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu

1
2.
3.

Średnica wewnętrzna do 22 mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

Minimalna grubość izolacji
cieplnej (materiał o
współczynniku
przewodzenia ciepła
λ = 0,035[W/(m * K)]1))
20mm
30mm
równa średnicy
wewnętrznej rury

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
100mm
Przewody i armatura wg lp. 1÷4
50% wymagań z lp. 1÷4
przechodzące przez ściany lub stropy,
skrzyżowania przewodów
6.
Przewody ogrzewań centralnych, przewody 50% wymagań z lp. 1÷4
wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej
wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone w
komponentach budowlanych między
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych
użytkowników
7.
Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze
6mm
8.
Przewody ogrzewania powietrznego
40mm
(ułożone w części ogrzewanej budynku)
9.
Przewody ogrzewania powietrznego
80mm
(ułożone w części nieogrzewanej budynku)
10. Przewody instalacji wody lodowej
50% wymagań z lp. 1÷4
prowadzone wewnątrz budynku2)
11. Przewody instalacji wody lodowej
100% wymagań z lp.1÷4
prowadzone na zewnątrz budynku2)
Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku
przewodzenia ciepła niż podany w tabeli - należy skorygować grubość warstwy
izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana, jako powietrznoszczelna.
4.
5.

Przejścia przeciwpożarowe
Budynek stanowi jedną strefę pożarową, natomiast indywidualnie wydzielone pożarowo
zostały pomieszczenia techniczne. Stosować należy zabezpieczenia przeciwpożarowe na
instalacjach, w miejscu przejść przez granice stref pożarowych oraz elementy budowlane
o wymaganej odporności ogniowej (opaski, kołnierze lub masy pęczniejące na rurociągach).
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5.

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
pozostałymi
dokumentami
Zamawiającego,
Umową
i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(z późniejszymi zmianami), a także dokumentacja musi być zgodna z wszelkimi aktami
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierów
i projektantów. Winna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Roboty
powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami
Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy
przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację obiektu Przedmiotu
Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.
Wymagania Zamawiającego dotyczą dokumentacji projektowej sporządzanej dla realizacji
inwestycji oraz realizacji robót i obiektów wchodzących w jej skład.
Należy wykonać dokumentacje projektowa zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz.
2072 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, Poz. 1389 z późniejszymi zmianami),
- Ustawą z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami),
-Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010 r. nr 213, poz. 1397),
- i innymi obowiązującymi przepisami.
5.1 Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z:
- Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z późniejszymi zmianami),
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- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r nr 120 poz. 1133 z późniejszymi
zmianami),
Projektant winien uzyskać wszelkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia
i decyzje niezbędne w procesie uzyskiwania prawomocnego pozwolenia na budowę.
Pozwolenie na budowę uzyskuje Projektant w imieniu Zamawiającego.
5.2 Projekt wykonawczy powinien zawierać m. in:
- optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie
niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz
z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na
identyfikację materiału, urządzenia, wykonanie obiektu budowlanego, budowę jednostki
pływającej, zakup urządzeń i wyposażenia.
- rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach)
Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać
protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów
branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia.
W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do
wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie
poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy
pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych).
Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Projektant
zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i projektów wykonawczych w oparciu
o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym.
Projekt powinien być zgodny z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi oraz
powinien uwzględniać przyjęte do obowiązkowego stosowania polskie normy oraz prawo
budowlane.
Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po
uzyskaniu pozwolenia na budowę, przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlanowykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami, jej sprawdzeniu, zaakceptowaniu w formie
pisemnej.
Projekt wykonawczy należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań,
jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. Inwestor
zatwierdzi rozwiązania robocze i warsztatowe przedstawione przez projektanta.
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Sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez
Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego. Nadzór autorski Wykonawcy będzie
sprawowany do czasu zakończenia okresu gwarancji. Czynności nadzoru autorskiego muszą
być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe. W zakresie nadzoru
autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących
projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1b.3 Prawa budowlanego),
stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego (art. 20.1b.4 Prawa budowlanego). Pełniący nadzór autorski w czasie
realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów na terenie budowy
w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. Dokonywanie korekt
Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym
PFU.
5.3 Zakres zadań koniecznych do przygotowania dokumentacji projektowej,
należy wykonać:
- ekspertyzę budowlaną budynku pływalni z oceną możliwości ich przebudowy i zmiany
sposobu użytkowania – wraz z opinią geotechniczną, projekt geotechniczny oraz
dokumentację geologiczno-inżynierską w zależności od kategorii geotechnicznej
rozbudowywanego i przebudowywanego budynku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadowienia
-inwentaryzację budowlano-instalacyjną wyznaczonego terenu kompleksu rekreacyjnosportowego
- uzgodnienia konserwatorskie - nie dotyczy, istniejące obiekty na przedmiotowym terenie nie
są objęte ochroną konserwatorską oraz teren nie znajduje się w strefie ochrony
konserwatorskiej.
- inwentaryzacja zieleni- nie dotyczy, inwestycja nie ingeruje w istniejącą zieleń.
- wykonać mapę do celów projektowych
- wykonać ekspertyza techniczną w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku pływalni
wykonana przez uprawnionego rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
oraz rzeczoznawcę budowlanego – o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- uzyskać wszelkie niezbędne warunki, zgody, i decyzję oraz uzgodnienia branżowe do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego,
- wykonać wielobranżowy projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót,
sporządzony
na
podstawie
obowiązujących
norm
i
przepisów
oraz
z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
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i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego.
Uwaga: Przed złożeniem dokumentacji projektowej do odpowiedniego organu
administracyjnego celem otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę, Zmawiającemu
należy przedłożyć dokumentację projektową w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego.
Tylko Projekt Budowlany, który uprzednio został odebrany przez Zamawiającego może być
procedowany i przekazany do organu wydającego pozwolenie na budowę. Wykonawca bez
wcześniejszej zgody i odbioru Zamawiającego nie może złożyć projektu budowlanego do
organu właściwego, wydającego decyzję administracyjną tj. pozwolenie na budowę.
- uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę,
- wykonać projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające wielobranżowy projekt
budowlany, sporządzone na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz
z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego,
- wykonać kosztorysy i przedmiary robót, sporządzone na podstawie obowiązujących norm
i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu-użytkowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego,
- wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzone na
podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wykonaną poprawnie.
Normy, wytyczne, ustawy
Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robot montażowych do wykonania musi
spełniać wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczególności:
•PN-EN 13451-1 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.
•PN-EN 13451-2 - Wyposażenie basenów pływackich - Część 2: Dodatkowe szczegółowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy,
•PN-EN 13451-3 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 3: Dodatkowe szczegółowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych przeznaczonych do
wymiany wody,
•PN-EN 13451-4 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 4: Dodatkowe szczegółowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych,
•PN-EN 13451-5 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 5: Dodatkowe szczegółowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych,
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•PN-EN 13451-6 - Wyposażenie basenów pływackich -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych,
•PN-EN 13451-8 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 8: Dodatkowe szczegółowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych wody,
•DIN 51097 – Wymagania w zakresie – „Antypoślizgowe wykładziny podłogowe”
•wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni – opracowanie: mgr inż. Czesław
Sokołowski, oparte na EN-19643,
•Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 06.05.1997 w sprawie określenia bezpieczeństwa
osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się I uprawiających sporty Wodne.
(Dz. U. 57 poz. 358).
•Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pływalni krytych i otwartych
•PKWiU 28.11.23-62.60 – Konstrukcje stalowe
•PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw
•PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny
zgodności elementów konstrukcyjnych
•PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
•Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do
wyrobów budowlanych (89/106/EWG)
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6.Wymagania zamawiającego w stosunku do robót i obiektów budowlanych
Wszystkie roboty należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów
budowlanych i przeciwpożarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane,
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co, do jakości
wymaganiom polskich przepisów a Wykonawca obowiązany jest do okazania w stosunku do
wskazanych materiałów:





certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą,
atestu higienicznego PZH, rekomendację lub aprobatę techniczną ITB,
gwarantujących bezpieczne, trwałe i bezawaryjne użytkowanie

- wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania
z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robót budowlano – montażowych oraz sztuką
budowlaną.
- do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:






oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
Polskich Norm ( PN-EN) , z europejską aprobatą techniczną ( EAT ) lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
znajdującymi się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił
deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami
aprobatami,
oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą
techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez
producenta,

Wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.
- dla materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR,
KNR, KNRW, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone
w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów w szczególności należy stosować
warunki i normy tam wskazane,
materiały,
które
nie
mają
odniesienia
w
publikowanych
katalogach
a dopuszczone są do stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie
z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów, normy zużycia należy
stosować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów,
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- do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju
robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy, nakłady pracy sprzętu winny wynikać
z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych,
- środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu
przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy,
- wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem
technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,
- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wszystkie
rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki
materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową
wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp., przed wykonaniem lub
zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na
budowie,
- Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie
materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem, jakości,
parametrów technicznych i kolorystyki,
- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie
usterki
i
defekty
z
należytą
starannością
i
pilnością,
zgodnie
z postanowieniami umowy,
- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz
zatrudnić kierownictwo i pracowników niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia
i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub możne być logicznie
wywnioskowane z umowy,
- Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia
bezpieczeństwa,
a
także
zapewni
wyposażenie
w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.
- Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Materiały
łatwopalne
będą
składowane
w
sposób
zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
- Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność
i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody
i technologię użyte przy budowie,
- Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych
nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub
zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących
zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich,
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- wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami,
postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem
nieprzestrzegania powyższego postanowienia,
- Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością
Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny
ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy
ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg Wykonawca
powinien zabezpieczyć i powetować zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być
skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje
i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód,
- Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy
i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót
budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów
związanych z ochroną środowiska.
- Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru ostatecznego i przekazania terenu do
użytkowania, odpowiedzialność dotyczy w szczególności obowiązków wynikających
z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych oraz innych.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót
w nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia.
Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełna
odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez
wezwania,
- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót.
- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane
za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiającym w uzgodnieniu, iż Wykonawcą
ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć
cenę kontraktową.
- Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzenia działalności.
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- Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu i warunki
prowadzenia robót budowlanych,
do
obowiązków
Wykonawcy
należy
prowadzenie
dokumentacji
budowy
i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach
Zamawiającemu,
7. Przygotowanie terenu pod budowę
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonać rozbiórkę istniejącego zagospodarowania terenu lub przełożenia uzbrojenia terenu
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów uzbrojenia w zakresie:
- zebrania humusu i jego składowanie na terenie budowy lub terenie wskazanym przez
Zamawiającego,
- rozbiórka i demontaż niezbędnych istniejących elementów małej architektury, lamp
oświetleniowych, itd.
- rozbiórka niezbędnych nawierzchni utwardzonych,
- rozbiórka lub przełożenie wewnętrznych instalacji kolidujących z inwestycją zgodnie ze
sztuka budowlaną i obowiązującymi przepisami:
● sieci elektroenergetycznej,
● sieci kanalizacji sanitarnej,
● sieci wodociągowej,
● sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie zagospodarowania terenu budowy w oparciu o opracowany projekt
zagospodarowania terenu budowy zatwierdzony pod względem bhp i p.poż. oraz
użytkowników obiektów przyległych i Zamawiającego.
W zakres zagospodarowania terenu budowy winno wchodzić, co najmniej:
- ogrodzenie tymczasowe terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
- wykonanie tymczasowych dróg, wejść i przejść dla pieszych,
- doprowadzenie energii elektrycznej, wody oraz doprowadzenie lub utylizacja ścieków,
- oświetlenie tymczasowe terenu budowy,
- urządzenie składowisk materiałów i urządzeń,
- zapewnienie łączności telekomunikacyjnej,
- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wydzielić osobne
pomieszczenie na biuro budowy około 16 m2, wyposażone w kserokopiarkę, telefon, fax,
Internet dla obsługi pracy nadzoru autorskiego, inwestorskiego.
Materiały
Wymagania ogólne
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać
warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
określającej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, które powinny
posiadać:
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
58

- Oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami, jeżeli są
wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywołano
nazwy handlowe, technologie lub nazwę producenta urządzeń należy traktować takie
wskazanie, jako określenie niezbędnego minimalnego standardu, jakości i własności
techniczno- użytkowych dla zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii. Wykonawca
może zastosować inne równoważne materiały, technologie i urządzenia gwarantujących
utrzymanie standardu, własności techniczno-użytkowych dla każdego wyrobu, całej instalacji
oraz kompatybilność zastosowanych rozwiązań z dotychczas istniejącymi po uzgodnieniu
z Zamawiającym.
Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie
Zapewnienia, Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
niegwarantujące
zachowania
warunków
Kontraktu,
zostanie
przez
Inżyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
Inżynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie Sprzętu, który
w jego opinii może stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych,
przejeżdżających pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych
i konstrukcji. Inżynier może również zarządzić wymianę lub modyfikację Sprzętu
wywierającego negatywny wpływ na otoczenie poprzez wytwarzanie hałasu, dymu lub
wycieki oleju.
Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba
środków transportu
będzie
zapewniać
prowadzenie
Robót
zgodnie
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera,
w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu
drogowego
w
odniesieniu
do
dopuszczalnych
obciążeń
na
osie
i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać
wymagania określone w Ustawie z dnia 6. września 2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U.
nr 204 poz. 2088 z roku 2004 – tj. z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca
1997 prawo o ruchu drogowym (tj.- Dz.U. nr 108 poz. 908 z roku 2005 z późniejszymi
zmianami)
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą
usunięte z Placu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej,
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie
prace z tym związane wykona na własny koszt. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz
poleceniami Inżyniera.
Wykonawca
ponosi
odpowiedzialność,
za
dokładne
wytyczenie
w
planie
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach realizacji obiektu również wszystkie prace
nieuwzględnione w projekcie i niemożliwe do stwierdzenia z powodu braku dostępu do
obiektów istniejących wypełnionych ściekami.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki
badań materiałów i Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Zatwierdzenie metod budowlanych
Wykonawca winien przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach szczegółowy
harmonogram prac budowlanych opisujący dokładnie czas poszczególnych etapów realizacji
wraz z programem wykonania Robót. Przed rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych
Wykonawca winien uzyskać pisemną aprobatę Inżyniera.
Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od
jego zobowiązań kontraktowych związanych z dbałością o całość Robót ani
z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia.
Polecenia nadzoru inwestycyjnego.
Polecenia nadzoru inwestycyjnego, jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót.
Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.
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Program robót
Wykonawca w terminie określonym w SIWZ i/lub umowie przedstawi harmonogram prac
i plan płatności. Harmonogram powinien być na bieżąco aktualizowany zgodnie z postępem
prac.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Personel
Kwalifikacje i zaświadczenia
Przy wyborze robotników Wykonawca weźmie, pod uwagę ich poziom wyszkolenia;
i jeśli to będzie możliwe, zostaną oni zatrudnieni na cały okres trwania Kontraktu.
Roboty o charakterze branżowym mogą wykonywać tylko robotnicy legitymujący się
wyszkoleniem z tego zakresu.
Pracownicy podstawowego i średniego szczebla winni być zatrudnieni w oparciu
o wymagania Polskiego Prawa, szczególnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.
Ubrania ochronne i oznaczenia
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze
winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków.
Ubrania mogą być używane, ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być
prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu.
Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób
umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane:
- Aktualna fotografia,
- Nazwa firmy,
- Imię i nazwisko,
- Funkcja, stanowisko.
Goście lub wizytujący musza posiadać identyfikatory z napisem „GOŚĆ” oraz nazwę
jednostki, która ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub
wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary,
fartuchy, buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia.
Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków.
Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników niespełniających w/w warunków do
momentu ich spełnienia.
Porządkowanie terenu
Po zakończeniu Robót lub jakiejkolwiek ich części, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle,
w których spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała
nadwyżka ziemi wynikająca z robót ziemnych, śmieci, narzędzia, osprzęt, instalacje
i materiały muszą zostać usunięte natychmiast z każdej części Robót niezwłocznie po jej
ukończeniu. Każda ukończona część Robót musi zostać pozostawiona w stanie
uporządkowanym.
Po zakończeniu robót budowlanych wszelkie pozostałe i niezużyte materiały budowlane
zostaną całkowicie usunięte w sposób niepowodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych
wykonanych Robót. Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym
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i sprzątniętym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostaną we właściwy sposób,
z wykonaniem polerowania okien i powierzchni wyłożonych glazurą. Jeżeli Wykonawca
będzie stosował technologie mogące pozostawić uszkodzenia wtórne to jest zobowiązany
podjąć takie kroki, które temu zapobiegną. Uczyni to we właściwym czasie i we właściwy
sposób.
Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porządkowe i przywracające do stanu
pierwotnego (w tym dokona obsiania trawą), aby zakończyć je w ciągu. 14 dni od otrzymania
Świadectwa Przejęcia Robót.
Kontrola jakości robót
Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
Część ogólną opisującą:
- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- Warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy,
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,
- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania, jakością wykonywanych
Robót,
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi;
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu
- Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót
i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań
i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały
one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
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wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie
do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów ponosi Wykonawca.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwość, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań
pokrywa
Wykonawca
tylko
w
przypadku
stwierdzenia
usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w niniejszych ST, a określony w PZJ zakres i częstotliwość ich wykonywania musi
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie
określonym w PZJ.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania
próbek
i
badania
materiałów
u
źródła
ich
wytwarzania,
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
63

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
Atesty jakości materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów,
wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną na Teren Budowy,
określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać
atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inżynierowi.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność
z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda dostarczona
partia będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
Dokumenty budowy
Oświadczenia.
Oświadczenie o przejęciu
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i złoży do Dokumentacji Budowy oświadczenie
o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy.
Oświadczenie o zakończeniu
Po zrealizowaniu Robót Kierownik Budowy złoży oświadczenie o zakończeniu zadania oraz
o uporządkowaniu terenu i usunięciu wszelkich odpadów i nieczystości w formie, jaka jest
wymagana przy zgłoszeniu zrealizowanego obiektu do użytkowania.
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia
świadectwa Przejęcia i odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- Datę przekazania przez Inżyniera Rysunków,
- Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia, jakości i Robót,
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robót,
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
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- Uwagi i polecenia Inżyniera,
- Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu,
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów Robót,
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Instrukcje Inżyniera
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
Robót.
Dziennik Robót
Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów,
opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót.
Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności:
- Godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,
- Sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,
- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót
- Opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,
- Dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- Inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót.
- Szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym
dostarczonych i użytych dostaw.
Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące, o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia, Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do przejęcia Robót.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty:
- Decyzję o pozwoleniu na budowę,
- Protokoły przekazania Terenu Budowy,
- Protokoły przejęcia Robót,
- Protokoły z narad i ustaleń,
- Korespondencję na budowie,
- Dokumentacja fotograficzna,
- Operaty geodezyjne.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
Raportowanie i dokumenty rozliczeniowe.
Wykonawca do 5 dnia następnego miesiąca powinien przedstawić Inżynierowi
i Zamawiającemu raport miesięczny za miesiąc poprzedni z zaawansowania robót, który
będzie zawierał miedzy innymi: ocenę stanu zawansowania robót budowalnych w tym
odniesienie do harmonogramu pracy i planu płatności, zaangażowane zasoby ludzkie
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i
sprzętowe,
dokumentację
fotograficzną,
spostrzeżenia,
uwagi,
zalecenia
i podsumowanie w formie wniosków i opinii.
Raport podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego na zasadach określonych
w umowie.
Wykonawca w terminie do 10 dnia następnego miesiąca powinien przedstawić Inżynierowi
i Zamawiającemu wniosek o płatność zawierający: obmiary, szacunki, niezbędne rysunki
pozwalające ustalić zaawansowanie robót, z wykorzystaniem pozycji kosztorysowych
kosztorysu ofertowego, zbiorczo uporządkowanych zgodnie z Wykazem Cen. Wniosek
o płatność zostanie zweryfikowany przez Inżyniera i Zamawiającego w terminie do 7 dni.
Wykonawca uzgodni z Inżynierem wzór Raportu i wzór wniosku o płatność częściową
Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiary prowadzić na potrzeby wniosków o płatności częściowe oraz innych sytuacjach
przewidzianych w umowie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Obmiar Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.
Zasady określania ilości Robót
Pomiary dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wyniki
obmiarów winny zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane
w sposób zrozumiały i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru będą wpisane do księgi
obmiaru.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inżynierem.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania Robót.
Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach lub pozycjach podanych
w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych. W związku z tym, iż umowa ma charakter
ryczałtowy obmiar robót nie będzie służył do wzajemnych rozliczeń miedzy stronami, ale
może być podstawą do ustalania płatności przejściowych. Dopuszcza się rezygnację
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z obmiarów i szacowanie zaawansowania realizacji umowy na podstawie innych
dokumentów wyłącznie za zgoda Zamawiającego. Przejęcie robót
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany, jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania
i zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego.
Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Wszystkie etapy odbioru robót budowlanych, szczególnie etapy ulegające zakryciu
i zanikające, powinny być przed zakrycie lub ich zaniknięciem udokumentowane
dokumentacją fotograficzną pozwalającą na późniejszym etapie robót na skontrolowanie, czy
prace zostały wykonane w odpowiedni sposób – zgodny ze sztuką budowlaną.
Procedury przejęcia
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
- Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
- Odbiorowi częściowemu - Przejęcie części Robót/Odcinków,
- Odbiorowi ostatecznemu - Przejęcie Robót,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących
w zgodzie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi wykonania
i odbioru robót.
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu przez Inżyniera.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Z odbioru
częściowego zostanie spisany protokół odbioru robót częściowych. Protokół ten nie jest
podstawą przejęcia robót przez Zamawiającego, lecz może zawierać regulacje związane
z udostepnieniem robót innym podmiotom lub Zamawiającemu.
Odbiór techniczny
Dla elementów robót podlegających próbom technologicznym i rozruchom przed
przystąpieniem do prób i rozruchów należy sporządzić protokół odbioru technicznego
zawierającego ocenę robót, zakres oraz warunki przystąpienia do prób i rozruchu.
Odbiór końcowy - Przejęcie Robót
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
- Protokoły częściowe i/lub techniczne obejmujące całość robót
- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości.
- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.
- Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów,
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- Strony spiszą protokół odbioru końcowego stwierdzający zakończenie robót po
zweryfikowaniu dokumentów i dokonaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną
przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w
przekazaniu.
- Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie
zgodności
wykonania
Robót
z
Dokumentacją
Projektową
i Specyfikacjami.
- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- Dokumentację powykonawczą,
- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru(oryginały),
- Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- Protokoły odbiorów częściowych,
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami i PZJ,
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia, jakości (PZJ),
- Protokoły z narad i ustaleń,
- Protokoły przekazania terenu,
- Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót,
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),
- Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,
- Oświadczenie kierownika budowy o:
Zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami,
Doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
Właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
- Sprawozdanie techniczne,
- Powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu/ów i sieci uzbrojenia terenu,
- Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- Zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
- Wykaz wprowadzonych zmian,
- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
- Datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą
gotowe
do
Przejęcia,
Komisja
w
porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja, która
w wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.
Ostateczny odbiór końcowy, potwierdzony protokołem ostatecznego odbioru końcowego
zostanie dokonany po uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu.
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Zapisy niniejszego punktu stosuje się analogicznie dla sytuacji przejęcia części robót przez
Zamawiającego w terminie wcześniejszym niż termin przejęcia całości robót lub w sytuacji
przewidzianej w art. 55 ust. 3) ustawy Prawo budowalne.
Przeglądy w okresie zgłaszania wad
Coroczne przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych
wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do
protokołu odbioru końcowego.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór
pogwarancyjny
polega
na
ocenie
wykonanych
Robót
związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
usuwania wad.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ów
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy Robót”.
Strony o ile będzie to celowe i zasadne dokonają odbioru pogwarancyjnego na wezwanie
Zamawiającego całość lub części robót przed okresem upływu gwarancji rękojmi za wady.
Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:
- Kontrakt,
- Protokoły odbioru ostatecznego obiektów i Robót,
- Dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego
każdego z obiektów, (jeżeli były zgłoszone),
- Dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia
usunięcia tych wad,
- Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru.
Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Podstawa płatności
Podstawy płatności zostaną szczegółowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Podstawa
płatności
jest
cena
ryczałtowa
skalkulowana
przez Wykonawcę
i przedstawioną w ofercie będącej częścią dokumentów umownych i przyjęta przez
Zamawiającego. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.
Załączone do dokumentacji przedmiary są tylko wytycznymi mogącymi służyć do wyceny
prac. Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie roboty objęte umową
i szczegółowym opisem zamówienia. Wykonawca ma prawo przedłożyć do uzupełnienia do
przedmiarów załączonych do Szczegółowego opisu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek
wypełnić wykaz cen robót budowlanych oraz dostaw i usług towarzyszących.
Cena ryczałtowa powinna obejmować:
1) Wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej, jakości,
w wymaganym terminie, włączając w to:
a) Koszty bezpośrednie, w tym:
Koszty wszelkiej robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty
ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
Koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy,
jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,
Koszty zakupu materiałów i dostarczenia ich na budowę,
b) Koszty ogólne budowy w tym:
Koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników niezaliczane do
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prac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych
i podatki od wynagrodzeń,
Wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,
Koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zużycia tych obiektów,
Koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy obejmującego
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe,
kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów
i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i ochrona przed deszczem, słońcem i mrozem
oraz inne tego typu urządzenia,
Koszty zużycia, konserwacji remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi
kwalifikowanych, jako środki nietrwałe,
Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży
i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
Koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
Koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
Koszty podróży służbowych personelu budowy,
Koszty pomiarów geodezyjnych nieujętych w opisach zakresów robót objętych
poszczególnymi pozycjami przedmiaru,
Koszty badań, jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w ST
Koszty dokumentacji powykonawczej,
Koszty związane z ustanowieniem stref zagrożenia wybuchem w tym ich oznakowanie,
Koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,
Koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
Opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
Wszystkie inne, niewymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić
w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy wraz
z przepisami technicznymi i prawnymi,
Koszty utylizacji odpadów,
Koszty zabezpieczenia BHP w tym koszty rusztowań
Ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę.
Ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk.
Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
Wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót,
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikającymi z treści ST, dokumentacji, rysunków, warunków umowy oraz przepisów
dotyczących wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca w wykazie cen robót budowlanych oraz dostaw i usług towarzyszących powinien
podać osobno koszty ogólne budowy. Roboty budowlane wykonawca wyceni na podstawie
załączonych przedmiarów o ile uzna to za zasadne, sporządzonych we własnym zakresie
przez Wykonawcę. Wartości zbiorcze z Przedmiarów Wykonawca zestawi w wykazie cen
robót budowlanych oraz dostaw i usług towarzyszących, a nie później niż po zawarciu
umowy. Jakiekolwiek opuszczenie któregokolwiek etapu robót, czynności niezbędnych dla jej
wykonania, a przewidzianych w dokumentacji projektowej, umowie, ST lub wynikające
z technologii robót i sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z uwzględnienia tych kosztów
w cenie ryczałtowej.
Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy:
a) Dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające,
b) Utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,
c) Usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót
Koszty zabezpieczenia i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy Wykonawca
uwzględni w kosztach ogólnych budowy.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną
powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne opracowania zgodnie z pkt. 1.3.2.
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Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne
i pomiarowe. Koszty tych prac Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych budowy.
W ramach kosztów ogólnych budowy Wykonawca zapewni:
Organizację Zaplecza Wykonawcy:
Dostawa, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków
określonych prawem,
Wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
Utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności jego wymianę na nowe,
Ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,
Utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz
z kosztami utrzymania i eksploatacji,
Zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż.,
Utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,
Zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej, itp.,
W ramach kosztów ogólnych budowy uwzględni koszt zawarcia ubezpieczeń wymienionych
w kontrakcie.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca w ramach kosztów ogólnych budowy.
Podstawą do rozliczenia umowy będą protokoły płatności częściowych sporządzone
w oparciu o ocenę zaawansowania poszczególnych robót opisanych w wypełnionych
przedmiarach w wykazie załączonym do oferty. Podstawą do ostatniej płatności oprócz
protokołu płatności przejściowych będzie protokół odbioru ostatecznego.
9. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska
Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego
Czas budowy
Podczas realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji zanieczyszczających do
powietrza będzie ruch samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach
budowlanych obiektu. Wielkość emisji substancji zanieczyszczających związana z ruchem
pojazdów i maszyn roboczych zależy głównie od ich stanu technicznego. Ważne jest również
utrzymanie wyjazdu z terenu budowy w czystości. Podczas wykonywania prac ziemnych
może wystąpić okresowy wzrost stężeń pyłu w analizowanym rejonie. Wielkość emisji pyłu
jest uzależniona od warunków meteorologicznych, powierzchni odsłoniętego terenu
(zdolnego do pylenia) i rzeźby terenu. Zasięg tego oddziaływania ograniczy się do
najbliższego otoczenia. Emisja pyłu nie wystąpi bądź zostanie ograniczona w czasie opadów
deszczu lub śniegu. Również mgły nie sprzyjają pyleniu, ponieważ nawilżają podłoże. Biorąc
pod uwagę warunki meteorologiczne panujące na analizowanym obszarze można stwierdzić,
że czas występowania warunków atmosferycznych sprzyjających pyleniu jest stosunkowo
krótki. W przypadku wystąpienia warunków powodujących znaczne przesuszenie podłoża
i wystąpienia wiatrów o prędkościach umożliwiających porywanie pyłu przewiduje się
osłonięcie terenu prac oraz wykonywanie okresowego zraszanie terenu w celu
wyeliminowania uciążliwości związanych z emisją pyłu do otoczenia. Emisja, jaka będzie
występować w okresie realizacji przedsięwzięcia, a bezpośrednio związana z pracą sprzętu
budowlanego, będzie miała charakter niezorganizowany i krótkotrwały, a uciążliwości z nią
związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych i montażowych.
Czas eksploatacji - nie przewiduje emisji substancji zanieczyszczających do powietrza
w okresie eksploatacji projektowanych obiektów wraz z towarzyszącymi, elementami
infrastruktury.
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Czas budowy
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów, odpady wytwarzane w okresie realizacji planowanego przedsięwzięcia kod 1701 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. Na etapie organizacji
zaplecza oraz placu budowy, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonawca robót
zawiera umowy na odbiór poszczególnych rodzajów odpadów z podmiotami posiadającymi
odpowiednie zezwolenia wymagane ustawą o odpadach. Większość wytwarzanych odpadów
wytwarzanych
w
okresie
realizacji
magazynowane
będą
selektywnie,
w odpowiednich, dostosowanych do danego rodzaju odpadu - pojemnikach, workach (bigbagach) lub kontenerach, dostarczonych przez odbiorcę odpadu. Magazynowanie odpadów
odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza budowy. Nawierzchnia w
miejscach magazynowania odpadów będzie utwardzona, zabezpieczająca środowisko
gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Masy ziemne będą spryzmowane
w celu wykorzystania do prac wykończeniowych. Nagromadzone odpady przekazywane
będą na podstawie kart przekazania odpadów, odbiorcom posiadającym odpowiednie
zezwolenia w zakresie gospodarowania poszczególnymi odpadami, w tym na transport.
Odpady w pierwszej kolejności przekazywane będą do odzysku. Na terenie budowy
powstawać będą również odpady związane z obecnością pracowników budowlanych.
Przewidziane zostaną pojemniki do gromadzenia odpadów, aby zapewnić ich wywóz z
terenu budowy na wysypisko odpadów przez podmiot wpisany do rejestru prowadzonego
przez gminę. W fazie realizacji inwestycji przewiduje się powstawanie następujących
rodzajów odpadów zakwalifikowanych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.
Czas eksploatacji
W okresie eksploatacji obiektów, wytwarzane odpady przekazywane będą do odzysku, bądź
też w przypadku braku możliwości ich odzysku, do unieszkodliwienia, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wytwarzane odpady magazynowane będą na
terenie projektowanej inwestycji. W wyniku funkcjonowania obiektu mogą powstawać
następujące odpady: - odpady komunalne - odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych (20 03 01 - niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne). Odpady te gromadzone będą w koszach rozmieszczonych na terenie
obiektu, a następnie magazynowane w kontenerach, usytuowanych w wydzielonym na
terenie obiektu miejscu magazynowania odpadów.
Odpady gromadzone będą w koszach rozmieszczonych na terenie obiektu,
a następnie magazynowane w kontenerach, usytuowanych w wydzielonym na terenie
obiektu miejscu magazynowania odpadów lub w zamkniętych kontenerach.
Utrzymaniem technicznym obiektu, naprawą i konserwacją urządzeń oraz pielęgnacją
zieleni, a także czyszczeniem urządzeń podczyszczających ścieki oraz wody opadowe
zajmować się będą podmioty świadczące usługi w poszczególnym zakresie. Podmioty
świadczące usługi w w/w zakresie będą wytwórcami odpadów wytworzonymi w wyniku
świadczenia usług, odpowiedzialnymi za zgodne z wymogami ochrony środowiska ich
zagospodarowanie. Sposób postępowania z ww. odpadami będzie zgodny z decyzją
zatwierdzającą program gospodarki odpadami, do posiadania, której świadczący usługi są
zobligowani zapisami Ustawy o odpadach.
9. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości
Czas budowy.
Emisja hałasu z terenu inwestycji w momencie przystąpienia do prac budowlanych będzie
związana z pracą typowych maszyn budowlanych (koparek, spychaczy itp.) oraz
z transportem materiałów budowlanych. Wyżej wymienione maszyny oraz samochody
ciężarowe wykorzystywane do transportu charakteryzują się wysokim poziomem mocy
akustycznej i emitują hałas o dużym natężeniu. W związku z tym, hałas, jaki będzie
występował w czasie realizacji inwestycji może powodować uciążliwości akustyczne dla
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mieszkańców
najbliższej
zabudowy
mieszkaniowej.
W przypadku wystąpienia takich okoliczności, wykonywanie prac budowlanych należy
ograniczyć do godzin dziennych tj. od 6.00 do 22.00 oraz zastosować takie rozwiązania
organizacyjne, aby w miarę możliwości unikać równoczesnej pracy urządzeń emitujących
hałas o dużym natężeniu. Hałas ten będzie miał charakter tymczasowy i uciążliwości z nim
związane ustaną wraz z zakończeniem ww. prac.
Czas eksploatacji
Budynek krytej pływalni - uciążliwość dla otoczenia będzie niewielka. Określono minimalną
odległość od zabudowy mieszkaniowej – 10m. Inwestycja znajduje się w znacznej odległości
ok. 50m – 70 m od zabudowy mieszkalnej, co sprawia, że inwestycja nie będzie uciążliwa dla
otoczenia.

Opracowała:
mgr inż. arch. Katarzyna Florek
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10. Dokumentacja fotograficzna
10.1 Elewacja frontowa pływalni Fala

Fot.1

Fot.2
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10.2 Elewacja boczna z panelami słonecznymi

Fot.3

Fot.4
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10.3 Elewacja wschodnia

Fot.4
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Fot.5
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